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Pe bd. Ștefan cel Mare va fi pus pavaj tactil pentru 
persoanele cu dizabilități.  

Autoritățile municipale vor face modificări la 
proiectul de reconstrucție 
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Proiectul de reconstrucție a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt va fi modificat. 
Autoritățile municipale anunță că intenționează să pună pavaj tactil la intersecții și 
la stațiile de așteptare, pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dizablități. 
Șeful Direcției transport, Igor Gamrețki, susține că inițial, când a fost elaborat 
proiectul, legea nu prevedea aceste aspecte, de aceea se va recurge la 
modificarea proiectului, fapt ce va necesita cheltuieli suplimentare, însă nu se 
cunoaște încă despre ce sumă ar putea fi vorba.  
Când s-a pornit proiectarea, în 2012, nu existau aceste norme în Republica 
Moldova. În anul 2016 au apărut aceste norme, care nu sunt încă stipulate clar, 
dar oricum, noi nu vom pierde timpul și vom încerca să le implementăm pe 
parcursul acestui proiect”, a declarat Igor Gamrețki. 
Șeful Direcției transport susține că în Moldova acest tip de pavaj a apărut recent 
și sunt doar câteva companii care comercializează asemenea produse, de aceea, 
nu se exclude și opțiunea de a importa aceste materiale. 
Pavel Cazacu, directorul întreprinderii „Chișinăuproiect”, susține că atât timp cât 
nu a fost încă elaborat proiectul, nu pot fi estimate cheltuielile care vor fi necesare 
pentru aceste modificări. Funcționarii susțin că pe parcursul lunii februarie, cât 
temperatura aerului va fi încă joasă, se va lucra la modificarea proiectului, iar 
odată ce condițiile climaterice vor permite, se va purcede la punerea pavajului.  
Totodată, autoritățile municipale au anunțat că în curând se vor începe lucrările 
de reparație a străzilor care intră în pachetul II al proiectului finanțat de BERD și 
BEI. Este vorba despre străzile 31 august 1989, Alexandru cel Bun și Tighina, 
care ar urma să fie finisate până în luna decembrie 2018.  
Menționăm că termenul de finisare a lucrărilor pe bulevardul Ștefan cel Mare și 
Sfânt este 2 iulie 2017. 
Sursa: http://
www.realitatea.md/pe-bd
--stefan-cel-mare-va-fi-
pus-pavaj-tactil-pentru-
persoanele-cu-
dizabilitati--autoritatile-
municipale-vor-face-
modificari-la-proiectul-de
-reconstructie--video-
_52091.html  

Pro  Adaptare 



Oportunitate de finanțare a activităților de advocacy pentru 

ONG-uri în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități  
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APEL 

pentru aplicații din partea organizațiilor societății civile/persoanelor individuale pentru finanțarea 

activităților de advocacy la nivel internațional 

 Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului  (Oficiul ONU pentru drepturile omului) anunță apel 

pentru aplicații din partea organizațiilor societății civile/persoanelor individuale pentru participarea la 

activități de advocacy, care vor avea loc în timpul revizuirii Republicii Moldova de Comitetul ONU 

pentru drepturile persoanelor cu dizabilități în martie 2017 în Geneva, Elveția. 

 Realizările Republicii Moldova în promovarea, protejarea și asigurarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități urmează a fi revizuite de Comitetul specializat ONU în primăvara anului 2017. Inițial, 

procedura de revizuire urma sa fie organizată în 2016, rapoartele alternative și cel național au fost 

depuse în același an.  Pînă la data de 24 februarie 2017, actorii implicați în procesul de revizuire cum 

ar fi organizațiile societății civile și instituțiile naționale de drepturile omului au posibilitatea de a 

depune actualizări la rapoartele depuse anterior sau rapoarte noi referitor la modul în care drepturile 

persoanelor cu dizabilități sînt asigurate în Republica Moldova.  Ca parte a mandatului său de abilitare 

a organizațiilor și persoanelor individuale, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități în a 

se lansa în colaborare cu mecanismele ONU de monitorizare a drepturilor Oficiul ONU pentru 

drepturilor omului intenționează să finanțeze deplasarea a două persoane la lucrările Comitetului 

pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.  

Scopul principal al deplasării este asistarea la lucrările Comitetului, participarea la ședințele auxiliare 

cu membri ai Comietului dar și organizații neguvernamentale, care operează la nivel 

international. Sprijinul Oficiului va consta în acoperirea cheltuielilor pentru deplasare (transport, 

cazare). De asemenea, Oficiul intenționează organizarea unor sesiuni de abilitare în domeniul 

advocacy la nivel international pentru reprezenaților organizațiilor selectate. Înainte de începerea 

misiunii aplicanții o să fie rugați să elaboreze un plan de advocacy pentru promovarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități. La sfîrșitul misiunii, se va întocmi un raport de activitate elucidînd succesele 

activităților de advocacy desfășurate.  

 Condițiile de selecție sînt următoarele: 

 1. Organizația trebuie să fie peropcupată de drepturile persoanelor cu dizabilități; 

2. Organizația trebuie să fi depus anterior un raport (inclusiv să fi participat la elaborarea unui raport 

comun) la Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (pentru revizuirea curentă a RM) sau 

să intenționeze să depună un astfel de raport/actualizare pînă la 24 februarie 2017; 

3. Organizația urmează să se fi implicat activ în procesul de advocacy la nivel național pentru 

promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Pentru a participa la concurs, organizațiile urmează 

să expedieze pe adresa de email: olesea.perean@one.un.org  1. CV-ul organizației sau o mica 

descriere a activităților desfășurate de organizație; 

2. Scrisoare de motivare în cadrul căreia se va reflecta în ce masură organizația corespunde criteriilor 

enunțate mai sus; 

3. CV-ul si acordul de participare a persoanei delegate din partea organizației.  

4. Copia raportului alternativ pentru Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități depus de 

organizație sau contribuția la raportul comun.  

Sursa: http://www.civic.md/grants/35933-oportunitate-de-finantare-a-activitatilor-de-advocacy-pentru-

ong-uri-in-domeniul-drepturilor-persoanelor-cu-dizabilitati.html 

Pro  Finanţare 
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Pe 31 ianuarie 2017 s-a dat start oficial 

platformei www.upr.md, ce încadrează în sine 

toate informațiile legate de mecanismul de 

Evaluare Periodică Universală a Republicii 

Moldova. 

Potrivit organizatorilor, platforma respectivă va fi 

un instrument util pentru societatea civilă în 

măsurarea progreselor pe care RM le atestă în 

domeniul drepturilor omului. Acest lucru va fi 

posibil prin monitorizarea respectării de către 

autorităţile statului a angajamentelor internaționale 

asumate în cadrul Evaluării Periodice Universale. 

UPR.md  va deveni nu doar o platformă unică de 

publicare a tuturor informațiilor privind UPR din partea ONG-urilor de profil, dar și o metodă de a 

sprijini  reprezentanţii statului în implementarea cât mai eficientă a angajamentelor internaționale, 

prin baza de date care cuprinde toate recomandările UPR şi rapoarte relevante privind 

implementarea acestora. 

Veaceslav Tofan, director executiv CIDO susține că platforma www.upr.md este una interactivă: 

“La fiecare recomandare acceptată de stat, ONG-urile vor avea posibilitatea să introducă 

modificări, să plaseze rapoarte de monitorizare sau niște articole care vor descrie detaliat starea 

lucrurilor în RM la capitolul respectiv. Astfel, la fiecare recomandare – a precizat Tofan – vom 

încerca să avem un tablou cît mai clar posibil referitor la situația din țara noastră.” 

Din spusele directorului executiv CIDO, la introducerea informațiilor în platforma dată vor avea 

acces ONG-urile cu expertiză, instituțiile naționale din domeniul drepturilor omului și specialiștii 

care ar putea să introducă modificări în baza de date a platformei. 

Amintim că în luna noiembrie 2016 Moldova 

a primit 209 recomandări, dintre care 175 de 

recomandări au fost acceptate și 3 respinse 

din start. Recomandările acceptate urmează 

a fi implementate pînă în 2021 de autoritățile 

RM. 

Evenimentul de lansare a 

platformei www.upr.md s-a desfășurat în 

cadrul proiectului “Strengthening the 

effectiveness of the UPR mechanism for 

Republic of Moldova through an online UPR 

Database”, implementat de CIDO cu suportul 

finaciar acordat de Civil Rights Defenders. 

Sursa:  

https://botanvictoria.wordpress.com/2017/02/07/ong-urile-din-moldova-isi-unesc-eforturile-pe-o-

platforma-unica-de-monitorizare-upr/  

ONG-urile din Moldova îşi unesc eforturile pe o platformă 

unică de monitorizare UPR 

Pro  Incluziune 



Peste 60 la sută din persoanele cu dizabilități au venituri minime, care nu le ajung pentru hrană 

sau haine de primă necesitate. Două treimi din persoanele cu dizabilități se consideră izolate de 

restul comunității, și doar 13% din acestea sunt angajate oficial în câmpul muncii. Sunt doar 

câteva date din studiul sociologic „Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”. Echipa de 

cercetare și-a propus să studieze schimbările produse în calitatea vieții persoanelor cu dizabilități 

în rezultatul implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

Venituri minime. Rezultatele cercetării au scos în evidență faptul că, deși ratificarea Convenției 

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități a fost un pas progresiv pentru incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilități, contribuind la demararea procesului de dezinstituționalizare 

a persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea serviciilor sociale de suport la nivel de comunități, 

schimbarea atitudinii populației și administrației publice locale față de persoanele în cauză, 

calitatea vieții acestor persoane continuă să fie cu mult mai redusă decât a populației generale. 

Astfel, 54% din persoanele cu dizabilități chestionate au indicat că viața lor, comparativ cu anul 

2010, este mai proastă sau mult mai proastă.  

Integrare socială. Mai bine de jumătate din persoanele cu dizabilități nu au o viață socială. Peste 

2/3 din respondenți au menționat că nu participă deloc la evenimentele comunitare, care au loc în 

casele de cultură, pe stadioane sau în instituțiile școlare; nu frecventează cafenele, pizzerii din 

cauza surselor financiare limitate (56%), a lipsei unei persoane care i-ar putea ajuta să se 

deplaseze (48%), accesibilității reduse a drumurilor (11%) etc. iar 16% nu muncesc și nu au fost 

niciodată angajate. Doar fiecare a treia persoană din totalul celor neangajați a manifestat dorința 

de a se angaja. Barierele în calea angajării sunt: lipsa locurilor de muncă adaptate la propriile 

necesități, refuzul angajatorilor, abilități de muncă reduse. 

Aproape 70 la sută din persoanele cu dizabilități au menționat că au acces la servicii medicale în 

egală măsură cu ceilalți cetățeni. Totuși, mai bine de 2/3 din cei chestionați au indicat că nu au 

deloc acces la mijloacele și echipamentele speciale în funcție de nevoi (ochelari, aparate 

auditive, proteze, cărucioare etc.), la serviciile de recuperare și reabilitare și la foile pentru 

sanatorii.   

Citeşte articolul integral pe: http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?

id=235  

Două treimi din persoanele cu dizabilități din Republica 

Moldova se simt izolate de comunitate 

Pro  Incluziune 



În perioada 20 februarie – 2 martie 2017 se desfășoară cel de-al treilea training “Insturirea și 

formarea abilităților de muncă pentru persoane cu dizabilități” în cadrul proiectului “Angajează 

Abilitatea”, organizat de către specialiștii Asociației “MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM). Scopul 

proiectului este să ofere sprijin în incluziunea la locul de muncă pentru cel puțin 20 tineri cu 

dizabilități fizice din municipiul Chișinău și din zona centru a republicii. 

În cadrul primei săptămâni de instruire, tinerii au avut ocazia să cunoască mai multe despre 

programul de Angajare Asistată, pe care AMM a început să-l promoveze la nivel de stat în 

cadrul Agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă încă din 2016. 

Anul trecut la solicitarea AMM, AO Keystone Moldova a realizat un studiu pe țară a practicilor 

pozitive de angajare, în urma căruia s-a constatat că anume metodologia Angajării Asistate 

aduce rezultate considerabile în procesul de incluziune a persoanelor cu dizabilități pe piața 

liberă a muncii. 

În cadrul instruirii tinerii au învățat despre drepturile sale, care sunt formele discriminării și care 

sunt drepturile și responsabilitățile angajatorului, dar și celui angajat. Tinerii și-au dezvoltat 

abilitățile teoretice dar și practice în domeniul pregătirii pentru interviul de angajare, perfectării 

CV-ului, a scrisorii de motivare și alte aspecte importante, simulând cazurile reale de angajare. 

După finalizarea instruirilor, tinerii cu nevoi speciale vor putea beneficia de suportul 

specialiștilor AMM pentru a-și găsi un loc de muncă potrivit din prisma necesităților dar și 

abilităților sale particulare. 

Proiectul “Angajează Abilitatea” a fost inițiat de AMM la 1 iulie 2016 cu susținerea financiară din 

partea World Jewish Relief. În perioada 2013-2017 AMM a asistat cel puțin 58 persoane cu 

dizabilități în găsirea unui loc de muncă și a sensibilizat mai mult de 25 de companii care au 

fost deschise pentru angajarea persoanelor cu nevoi speciale. 

Sursa:  

 http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1021&l=ro#sthash.joPmtVWs.dpuf  

Mai mulți tineri cu dizabilități instruiți în domeniul incluziunii 

în câmpul muncii 

Pro  Abilitate 
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În perioada anilor 2015-2017, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) implementează 

proiectul ,,Abilitarea social-economică și incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabi-

lități”, cu suportul financiar al IM Swedish Development Partner. În cadrul acestui proiect, efor-

turile echipei sunt concentrate pe promovarea şi facilitarea incluziunii în câmpul muncii a per-

soanelor cu dizabilităţi, capacitarea şi implicarea factorilor de decizie, motivarea și mobilizarea 

angajatorilor. Totodată, în cadrul proiectului a fost dezvoltată metodologia de „Angajare Asis-

tată”, prin intermediul căreia echipa AMM oferă suport direct persoanelor cu dizabilități în conti-

nuarea studiilor profesionale și angajarea în câmpul muncii. 

Astfel, pentru a institui metodologia Angajării Asistate la nivel național și a reglementa domeniul 

angajării asistate a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova, Asociația „MOTIVAȚIE” din 

Moldova anunță recrutarea unui expert/ unei experte în vederea elaborării unui proiect de act 

normativ (Hotărâre de Guvern), care să reglementeze domeniul angajării asistate a persoanelor 

cu dizabilități și care să corespundă necesităților situației actuale a Republicii Moldova. 

Calificările consultantului: 

Studii superioare în domeniul juridic, economic sau alte domenii relevante; 

Experiență dovedită în activități similare care necesită capacități de analiză și facilitare/

consultare; 

Abilități de comunicare excelente; 

Experiență anterioară de colaborare cu reprezentanți ai administrației publice centrale, instituții 

de resort din domeniul dizabilității, organizații ale societății civile; 

Cunoașterea limbilor română și rusă. 

Dosarul candidatului pentru poziția de consultant va conține: 

CV-ul care demonstrează calificările, competențele, experiența consultantului relevante dome-

niului dat de activitate. 

Se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple ale unor servicii/produse similare realizate an-

terior. 

Oferta financiară (în lei MDL, detaliată pe responsabilități). 

Plata pentru serviciile prestate: Plățile vor fi efectuate prin virament bancar, la finele perioadei 

de prestare a serviciilor, după prezentarea proiectului de lege și altor materiale conform con-

dițiilor contractului de prestare a serviciilor. Persoanele interesate vor expedia dosarele până 23 

martie 2017, ora 16:00, la adresa electronică valentina@motivation-md.org cu titlul me-

sajului, Proiect de lege de Hotărâre de Guvern în Angajare Asistată. Mai multe informații privind 

acest concurs pot fi solicitate în scris la adresa electronică ludmila@motivation-md.org până la 

data de 13 martie 2017. Pentru mai multe informații despre activitățile Asociației vă rugăm să 

accesați site-ul www.motivatie.md . Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.  

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu. 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert/-e 

în elaborarea unui proiect de act normativ (Hotărâre de Guvern) privind metodologia 

Angajării Asistate pentru persoane cu dizabilități 

Pro  Incluziune 
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Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), structura-umbrelă a 58 de organizații de 

tineret, organizația ce întrunește interesele tinerilor din Republica Moldova și servește drept o 

platformă națională sectorului asociativ de tineret, invită organizațiile de tineret să participe la o 

sesiune de instruire privind dezvoltarea campaniilor de colectare de fonduri. 

Conform Strategiei CNTM pentru anii 2014 – 2018 sunt stabilite 4 direcții de activitate, iar prin 

rezoluția Adunării Generale din mai 2016, a fost stabilită o nouă prioritate strategică pentru 

CNTM – abilitarea economică a tinerilor. Luând în considerație necesitatea de formare a 

surselor suplimentare de venit în cadrul organizațiilor și centrelor de tineret, CNTM a decis să 

intensifice eforturile pentru cresterea posibilităților de strângere de fonduri în mediul online 

pentru organizațiile de tineret și centrele de tineret. 

Cu suportul FHI 360, Consiliul Național al Tineretului din Moldova își propune să instruiască un 

grup de 25 de reprezentanți ai diferitor organizații de tineret cum să dezvolte campanii de 

strângere de fonduri online. Sesiunea va avea drept scop abilitarea ONG-urilor de tineret în 

utilizarea platformelor și instrumentelor existente, pentru a avea o campanie online de succes, 

precum și de a spori capacitățile și cunoștințele organizațiilor de tineret cu privire la modul de a 

derula o campanie eficientă de strângere de fonduri online. Participanțiii la training vor avea 

posibilitatea de a pune în practică cele studiate, prin organizarea unor ședințe de capacitare a 

membrilor organizațiilor, parte a campaniei prvind capacitarea organizațiilor de tineret în 

colectarea de fonduri on-line. 

Criterii de selectare : 

reprezentat al organizațiilor de tineret; 

interesat în campanii de colectare de fonduri; 

spirit de inițiativă; 

privilegii vor avea participanții care cunosc despre activitatea CNTM. 

Persoanele interesate trebuie să 

completeze formularul de participare până 

în data 20.02.2017, 

Pentru întrebări, vă rugăm să-l contactați pe, 

Daniel Cojocari, 

Asistent Dezvoltare Instituțională CNTM, 

e-mail Daniel.cojocari@cntm.md, 

telefon (+373 22) 235 175, mob.(+373) 68 

534 510. 

Sursa: http://cntm.md/ro/news/cntm-invit%

C4%83-organiza%C8%9Biile-de-tineret-s%

C4%83-participe-la-o-sesiune-de-instruire-

privind-campaniile 

CNTM invită organizațiile de tineret să participe la o sesiune de instruire privind 

campaniile de colectare de fonduri 

Pro  Participare 



Mass-media poate fi mai mult decât un mijloc  de comunicare cu cetățenii și factorii de decizie. 
Mass-media poate fi și un potențial partener pentru OSC-uri în inițiativele de advocacy, o plat-
formă pentru schimb de idei și uneori chiar poate fi un actor independent în acțiuni de advocacy. 

Programul „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS) invită OSC-urile 
interesate să-și extindă cunoștințele și capacitățile în media advocacy, să depună formularul de 
înscriere la trainingul - Media Advocacy  și Participare Civică. 

Acest training de două zile își propune să dezvolte abilitățile OSC-urilor  de valorificare a relațiilor 
cu mass-media dincolo de formatul clasic de Relații Publice și să le extindă prin crearea partene-
riatelor de advocacy cu mass-media, prin susținerea reprezentanților acestora în inițiativele pro-
prii de advocacy. 

Instruirea va fi oferită de către expertul internațional Nebojsa Radic, fostul șef al Departamentului 
de relații mass-media al Institutului pentru o Societate Deschisă din Budapesta și New York. Ca 
urmare a reformelor în 2000, Nebojsa a fost consilier al guvernului Republicii Federale Iugoslavia 
pentru relații cu media externă, iar din 2003 a oferit consultanță OSC-urilor în inițiativele advoca-
cy pentru schimbarea politicilor în domeniul protecției drepturilor femeilor, a persoanelor de etnie 
romă și a persoanelor cu dizabilități mintale. De asemenea, trainerul are o vastă experiență în 
domeniul comunicării guvernamentale,  a instruit oficiali guvernamentali din Muntenegru, Iorda-
nia, România, Georgia și Serbia și a oferit consultanță în elaborarea strategiilor de comunicare 
pentru Parlamentele Iordaniei, Serbiei și Ministerului Justiției al Iordaniei. 

Persoanele vor primi confirmarea statutului de participant până la 3 martie, 2017. Pentru orice 
întrebări cu privire la participarea în cadrul acestui training, vă rugăm să o contactați pe Angela 
Vacaru laavacaru[at]fhi360.org sau la (+373 22) 295404. 

Aspecte logistice: 

Evenimentul se va desfășura în limba engleză cu traducere consecutivă în limba română. Organ-
izatorii vor furniza materiale de suport și vor asigura prânzul pentru participanți. Costurile de 
transport vor fi rambursate. Costurile de cazare nu vor fi rambursate.   

Sursa: http://www.fhi360.md/index.php/en/component/content/article/542-training-media-
advocacy-i-participare-civic-.html  
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TRAINING  

„MEDIA ADVOCACY Și PARTICIPARE CIVICĂ”  

Pro  Participare 



 În data de 28 februarie 2017 în orașul Ungheni 

a avut loc Masa Rotundă ”Rolul Autorităților 

Publice Locale în crearea condițiilor de 

accesibilitate pentru persoane cu dizabilități”. 

La Masa Rotundă au participat reprezentanți a 

Consiliului orășenesc Ungheni, Consiliului 

raional Ungheni, a Direcției Asistență Socială și 

Protecția Familiei, Șefi a direcțiilor raionale, 

directori de școli, ONG-uri din domeniul 

dizabilității, cît și persoane cu dizabilități din 

raionul Ungheni.  

Scopul Mesei Rotunde este de a informa autoritățile publice locale din Ungheni și alte părți 

interesate cu privire la necesitatea și importanța respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități 

de a participa la viața politică și publică a comunității.  

”Cel mai dureros fapt este că acum s-au construit clădiri noi și nu s-a ținut cont de condițiile de 

accesibilitate” a menționat D-na Moroi Liudmila - reprezentanta SAP Ungheni.  

D-ul Potlog Constantin, Şef adjunct a Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţei a Familiei Ungheni a 

evidențiat rolul și importanța a asemenea întâlniri de lucru, recomandând ca acestea să aibă loc 

mai des, deoarece trebuie să schimbăm mentalitatea societății și a persoanelor responsabile de 

crearea condițiilor de accesibilitate.  

Mulțumiri sunt aduse Consiliului raional Ungheni pentru găzduire și colaborare. 

Responsabil de organizarea evenimentului a fost Adrian Afteni - coordonator local raionul 

Ungheni.  

Masa Rotundă se desfășoară în 

cadrul proiectului „Creșterea gradului 

de participare a persoanelor cu 

dizabilități în procesele de politici 

publice”, proiect realizat de Centrul de 

Asistență Juridică pentru Persoane cu 

Dizabilități cu suportul Agenției SUA 

pentru Dezvoltare Internațională 

(USAID) și FHI 360 Moldova.  

Sursa: https://www.facebook.com/

advocacymd/photos/

CAJPD a organizat Masa Rotundă  

”Rolul Autorităților Publice Locale în crearea condițiilor 
de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități” 

Pro  Participare 



Republica Moldova va fi audiată de 

către Comitetul UN CRPD, la data de 21

-22 martie 2017, la cea de a 17-a 

sesiune a Comitetului. 

La data de 22 februarie 2017, AO 

CAJPD a transmis Comitetului UN 

CRPD Răspunsul alternativ al societății 

civile la Lista de Chestiuni adresate de 

către Comitet Guvernului Republicii 

Moldova.  

Pentru a vizualiza acest document 

accesați: 

http://advocacy.md/…/CSOs%

20Reply%20to%20the%20List%20of%

20…  

 

La elaborarea acestui răspuns alternativ de asemenea au contribuit: 

 

 Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova-întrebarea 11, art. 9 Accesibilitate;  

 

Alianța INFONET  

 

Asociația Surzilor din Moldova-la întrebarea 20, art. 21. Acces la informație.  

 

AO CAJPD în procesul de elaborare a Răspunsului alternativ a beneficiat de 

consultanța și suport metodologic din partea partenerului său- International 

Disabiliy Alliance (IDA). 

 

Aceste acțiuni de advocacy la nivel internațional sunt realizate de CAJPD în 

cadrul proiectului ”Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu 

dizabilități și a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății” finanțat de IM 

Swedish Development Partner.  

 

Sursa: https://www.facebook.com/advocacymd/?fref=ts  

AUDIEREA REPUBLICII MOLDOVA DE 
COMITETUL UN CRPD  

Pro  Respect 



Ministrul Muncii, Protecției Sociale 

și Familiei, Stela Grigoraș a avut 

astăzi, 27 februarie curent, o 

întrevedere cu Ambasadorul 

Extraordinar și Plenipotențiar al 

Republicii Cehe în Republica 

Moldova, Zdeněk Krejci. 

 În cadrul întrevederii, oficialii au 

discutat despre relația de 

colaborare în realizarea mai multor 

proiecte de dezvoltare pe parcursul 

ultimilor ani și au determinat 

domeniile prioritare de colaborare 

pentru perioada următoare. 

 Ministrul Stela Grigoraș a punctat principalele proiecte realizate în comun, subliniind suportul 

constant al Republicii Cehe din ultimii ani în domeniile asistenței sociale, protecției copilului, 

dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități, demografie, migrației și creării serviciilor sociale 

pentru migranții în dificultate. Totodată, aceasta a reiterat importanța unei colaborări eficiente în 

procesul complex de reforme pe care ministerul l-a inițiat. 

 La rândul său, diplomatul ceh a menționat că Republica Moldova va beneficia în continuare de 

asistență financiară și experiența Republicii Cehe în implementarea reformelor, iar în acest 

sens, pe parcursul unei săptămâni, o echipă de experți cehi vor avea întrevederi cu 

reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru a evalua și prioritiza 

domeniile de colaborare. 

 Astfel, Republica Cehă va oferi asistență și suport în implementarea planurilor de transformare 

a internatelor psiho-neurologice și caselor internat din subordinea MMPSF, fortificarea 

capacităților Agenției Națională Asistență Socială, dezvoltarea serviciilor de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilități, diversificarea formelor de îngrijire a copiilor dezinstituționalizați, 

crearea serviciilor sociale pentru persoanele în etate și inițierea negocierilor privind 

reglementarea fluxurilor migrației de 

muncă. 

 Republica Cehă este unul dintre cei mai 

activi susținători ai parcursului 

european, Republica Moldova fiind una 

din cele cinci ţări prioritare în lume care 

beneficiază de asistența pentru 

dezvoltare oferită de Guvernul de la 

Praga. 

Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/

content/republica-ceha-va-oferi-

asistenta-procesul-de-

dezinstitutionalizare-persoanelor-cu-0 

Republica Cehă va oferi asistență în procesul  

de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități 

Pro  Susţinere 



455 de persoane cu dizabilități, participanți la conflictul armat de pe Nistru, precum și familiile 

participanților decedați în acest conflict vor beneficia de ajutoare materiale unice în mărime de 

1000 lei, prin intermediul fondurilor locale de susținere socială a populației. Acțiunea se 

desfășoară în contextul Zilei comemorării începutului acțiunilor de luptă pentru apărarea 

integrității și independenței Republicii Moldova. 

 Beneficiarii de ajutoare materiale din municipiul Chişinău vor putea ridica banii de la filialele 

„Moldindconbank”, iar cei din republică, de la Î.S. „Poşta Moldovei”. 

 Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, 1 martie curent, modificări și 

completări la Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și 

din trupele organelor afacerilor interne. 

 Proiectul prevede majorarea pensiei de dizabilitate a veteranilor de război din rândul militarilor 

în termen ca urmare a participării la conflictul armat din Afganistan și acțiunile de luptă pentru 

apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. 

 Astfel, pensia de dizabilitate pentru persoanele încadrate în gradul de dizabilitate severă va 

constitui 3500 lei lunar, iar pensia persoanelor cu dizabilitate accentuată va fi de 2500 lei și 

pentru persoanele cu dizabilitate medie, pensia va spori până la 1500 lei. 

 Documentul are drept scop protecția socială a veteranilor de război, în vederea realizării 

Planului de acțiuni “Memorie. Onoare. Respect”, lansat de Guvern şi urmează să fie prezentat 

spre examinare Parlamentului. 

Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/ajutoare-materiale-unice-pentru-persoanele-cu-

dizabilitati-si-familiile-participantilor 

 

 

Ajutoare materiale unice pentru persoanele cu dizabilități și familiile participanților 

decedați în conflictul armat de pe Nistru 

Pro  Ajutor 



Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, 22 februarie curent, majorarea 

salariilor asistenților sociali comunitari cu 20%, începând cu 1 ianuarie 2017. 

 Proiectul de hotărâre aduce în concordanță prevederile Hotărârii Guvernulului cu privire la 

condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare, cu prevederile Legii cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar, astfel, pentru asistenții sociali din cadrul Serviciului 

de asistență socială comunitară, s-a stabilit indicele de prioritate intersectorială 1,20. 

 Documentul prevede și modul de distribuire a premiilor unice, care vor fi stabilite pentru tot 

personalul instituției, până în prezent acesta fiind acordat doar conducătorului. Premiile vor fi 

achitate din contul și în limitele fondului de salarizare pe anul respectiv. 

 Pentru stabilirea și achitarea salariilor de funcție a asistenților sociali din cadrului Serviciului de 

asistență socială comunitară, în transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 

anul 2017 sunt aprobate mijloace finaciare în sumă de 12, 6 mil.lei. În Republica Moldova 

activează în jur de 1142 de asistenți sociali comunitari. 

Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/salariile-asistentilor-sociali-comunitari-vor-fi-

majorate-cu-20 

 

Ai o întrebare juridică care te frământă? Formuleaz-o, public-o pe portal și în scurt timp primești 

răspuns. yAvo este o platformă simplă în utilizare care oferă răspunsuri gratuite de la juriști din 

Republica Moldova. www.yavo.md #yAvo #DreptulMeu  

Conform legii nr. 121 orice formă de 

discriminare este interzisă și 

sancționată. Dacă ai fost victima unui 

comportament discriminatoriu, ești în 

drept să apelezi în instanța de judecată 

sau să depui o plângere la Consiliul 

pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii. 

Primește un răspuns online de la un 

jurist fără a-ți divulga identitatea 

personală pe www.yavo.md #yAvo  

Comunitatea yAvo cuprinde peste 90 

de juriști din Republica Moldova, care 

primesc notificari imediate despre 

intrebarile juridice postate online.  

Sursa: https://www.facebook.com/yavo.md/?fref=nf 

Salariile asistenților sociali comunitari vor fi majorate cu 20% 

Pro  Integrare 

YAVO.md - raspunsuri juridice gratuite online - Republica Moldova  
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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 Fundației 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 


