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Cunoaşte-mă pentru abilităţile mele, 
nu pentru dizabilităţile mele. 

Robert M. Hensel

Pro Accesibilitate  

Pro Incluziune  

Pro Democrație!  
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parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Edificarea unui „pod de comunicare” proacti-

vă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”, implementat cu suportul Fundaţiei Est-

Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.  
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Dezvoltarea  antreprenoriatului social - o posibilitate  viabilă  de 
susținere  a  persoanelor  cu  dizabilităţi 

P A G I N A  2   

 Guvernul Austriei susține Republica Moldova în 
dezvoltarea inovațiilor în domeniul antreprenoriatului social.  

 Viceprim-ministrul Gheorghe Brega s-a întâlnit cu 
Ataşatul Ministerului Social din Austria în Republica Moldova 
domnul Gero Stuller. 

  Dezvoltarea antreprenoriatului social constituie o 
posibilitate viabilă de susținere a persoanelor vulnerabile, 
inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Prin dezvoltarea 
antreprenoriatului social acestora li se oferă posibilitatea de 
a fi încadrate în câmpul muncii dar și de a beneficia de un 
șir de servicii. 

  Necesitatea elaborări unui cadru legal în domeniul 
antreprenoriatului social a fost abordată de viceprim-
ministrul Gheorghe Brega la ședința de lucru comună din 
octombrie 2015 a reprezentanților Guvernului, societății civile și donatorilor. În acest context a 
fost dispus organizarea unui grup de lucru sub egida Ministerului Economiei în vederea 
elaborării unui proiect de lege pentru modificarea legislației în domeniu. La etapa actuală 
proiectul de modificarea legislației în domeniu este transmis spre avizare instituțiilor 
competente. 

  Reprezentantul Ambasadei Austriei a mulțumit vicepremierului pentru implicare în 
procesul de elaborare a proiectului de lege privind modificarea unui set de acte legislative în 
vederea reglementării antreprenoriatului social. 

  La rândul său, viceprim-ministrul a mulţumit Guvernului Austriei pentru disponibilitatea 
de a oferi sprijin în dezvoltarea antreprenoriatului social, menționând importanţa extinderii și 
consolidări relaţiilor de colaborare dintre cele două state. 

  Gero Stuller a exprimat disponibilitatea Guvernului Austriei de a susţine dezvoltarea 
inovațiilor în domeniului social în Republica Moldova, prin sporirea capacităților instituționale, 
transferul de experiență și bune practici în domeniu ale Austriei. Ataşatul Ministerului Social din 
Austria a adus drept exemplu reușit în acest context întreprinderea „Floare de cireş” din satul 
Răzeni, raionul Ialoveni în care sunt încadrați persoane cu dizabilităţi. 

  Viceprim-ministrul, a solicitat acordarea sprijinului continuu pentru instruirea și formarea 
asistenţilor sociali, după modelul austriac, ca Republica Moldova să-și continue eforturile 
pentru avansarea drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilități în concordanță bazată pe 

drepturile omului, respectarea demnității 
persoanelor cu dizabilități și facilitarea 
participării depline și egale a acestor  în 
societate. 

  ”Acest fapt va consolida 
drepturile omului în Republica Moldova, 
deoarece participarea și incluziunea 
persoanelor cu dizabilități consolidează 
o societate din ce în ce mai puternică 
care susține și promovează democrația, 
egalitatea de șanse și drepturile omului”, 
a concluzionat domnul Gheorghe Brega. 

Sursa: http://www.gov.md/ro/content/
guvernul-austriei-sustine-dezvoltarea-
inovatiilor-domeniul-antreprenoriatului-
social     



Despre Programul „Integrarea Socio-Profesională a 
tinerilor defavorizați din Republica Moldova”. 

P A G I N A  3  

 La 12 aprilie 2016, în Caritas Elveția împreună cu Asociația Obștească „Demos” și parte-

nerii acesteia, au facut totalurile Programului „Integrarea Socio-Profesională a tinerilor defavori-

zați din Republica Moldova”. 

 Tineri cu dizabilităţi, tineri orfani, părinți solitari, ex-deținuți, victime ale traficului de ființe 

umane şi a violenţei în familie au venit la acest eveniment, la care și-au împărtășit bucuria schim-

bării produse în viețile lor: condiţii bune de viaţă, documente și acte legale perfectate, abilități so-

ciale și deprinderi de viață independentă dezvoltate, angajare în câmpul muncii și stabilitate fi-

nanciară etc. Toate aceste schimbări au fost posibile datorită Serviciului Integrare Socio-

Profesională, oferit de asociațiile „Demos”, „Moștenitorii”, „Artemida” și „Filantropia Creștină” în 8 

raioane din nordul, centrul țării și în mun. Bălți, în cadrul Programului „Integrarea Socio-

Profesională a tinerilor defavorizați din Republica Moldova”. 

 Programul a fost implementat în perioada 2008-2016, cu sprijinul Caritas Elveția din surse-

le Agenției Elvețiene pentru Cooperare Internațională, Fundația ERSTE și un donator privat din 

Europa. Scopul Programului a fost de a îmbunătăţi şansele şi condiţiile de viaţă ale tinerilor defa-

vorizaţi, prin integrarea lor socio-profesională. În rezultat, 1275 tineri defavorizați din Moldova ca-

re s-au confruntat cu sărăcia, discriminarea și excluderea socială, astăzi se bucură de un trai mai 

decent. 

 Lilia Timbur,  Consultant, Direcția politici de protecție a familiei și drepturilor copilului Minis-

terul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova, a menționat că „Integrarea so-

cială și profesională a tinerilor defavorizați este o necesitate pentru Republica Moldova, avînd în 

vedere numărul impunător de tineri aflați în dificultate, foști absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, 

familii tinere social-vulnerabile, părinți solitari cu copii minori la întreținere, victime ale violenței în 

familie și a traficului de ființe umane. În acest sens Programul dat este o soluție eficientă, care a 

venit la timpul potrivit pentru a răspunde nevoilor tinerilor aflați în dificultate.” Participanții la con-

ferință s-au familiarizat cu istoricul Serviciului Integrare Socio-Profesională, pentru care Asociația 

Obștească „Demos”, lider de program, a format premize începînd cu anul 2001, din momentul 

fondării ONG-ului. 

 Din totalul de 1275 tineri defavorizați din raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Rîș-

cani, Drochia, Orhei și mun. Bălți, asistați în cadrul Programului: 

1097 tineri și-au format și dezvoltat abilități sociale și deprinderi de viață; 687 tineri au depășit 

dificultăți de ordin psiho-emoțional; 426 tineri au fost mediați în obținerea a 583 acte legale; 

631 tineri au fost asigurați cu Locuințe 

Asistate; 1118 tineri au fost integrați în 

cîmpul muncii; 10 familii tinere au fost asi-

gurate cu locuințe proprii; 38 tineri au be-

neficiat de formare profesională și start-up 

în sumă totală de peste o jumătate de mili-

on de lei; 1181 tineri au fost susținuți finan-

ciar pentru necesități de bază, în sumă to-

tală de 1.769.720,00 lei.  

Sursa: 

 http://asociatiademos.wordpress.com 



Decontarea terapiei pentru copiii cu autism –                                 
o investiţie pe termen lung a statului   

P A G I N A  4   

 Vlăduţ este un copil de 4 ani tăcut şi cuminte cu talent deosebit pentru fotbal. Deşi mass
-media afirmă sus şi tare genialitatea copiilor cu autism, puţini dintre ei manifestă talente de la 
o vîrstă aşa de fragedă.  De aceea, Vlăduţ are foarte mari şanse să ajungă un cetăţean integru 
al acestui stat, şi de ce nu, un viitor Lionel Messi al Republicii Moldova. Acest lucru ar fi posibil 
într-o situaţie ideală, cînd Vlăduţ ar benefcia de cel puţin 25 ore de terapie comportamentală pe 
săptămînă (Analizele Comportamentale Aplicate sau terapia ABA), plus antrenamente de fotbal 
zi de zi cu un instructor instruit în terapia ABA. Situaţia în familia Budeanu însă, este alta. Ma-
ma îl creşte singură pe Vlăduţ, tatăl i-a parasit şi nu le acordă nici un fel de ajutor material; ma-
ma este şomeră fiind nevoită să aibă grijă 24 ore de copilul ei; trăiesc cu buneii pensionari, iar 
statul… nu consideră autismul o problemă demnă de atenţia sa.  

  Zina Budeanu, mama lui Vlăduţ, mărturiseşte: „Cînd am început terapia, Vlad nu era 
capabil să stea pe loc. Era permanent antrenat într-o mişcare dezordonată şi fără ţel. Îi era 
groază să stea la masă. Nu stătea nici trei secunde la masă, iar dacă totuşi era aşezat, atunci 
bătea mereu din picioare nervos şi speriat. Aveam probleme mari la grădiniţă din cauza asta. 
După jumătate de an de terapie, Vlad a reuşit să depăşească această frică, astfel încât acum 
stă la masă două ore, cît durează terapia, şi este liniştit precum şi cooperant.”  

 Autismul este definit ca o tulburare care există toată viaţa şi care afectează modul în ca-
re o persoană comunică şi se situează faţă de alte persoane. De asemenea, afectează modul 
în care o persoană vede lumea din jur.  

 Cele trei domenii principale de dificultate, pe care toţi oamenii cu autism le au, sunt cu-
noscute sub numele de "triada de deficiențe". Acestea sunt dificultăţi cu privire la: comunicarea 
socială (de exemplu, probleme de utilizare şi de înţelegere a gesturilor, expresiilor feței şi tonu-
lui vocii); interacţiunea socială (de exemplu, probleme în recunoaşterea şi înţelegerea senti-
mentelor altor oameni şi gestionarea lor); imaginaţia socială (de exemplu, probleme de înţele-
gere a intențiilor altor oameni).  

 În ultima perioadă de timp, tot mai des auzim despre autism. Asta pentru că numărul 
persoanelor afectate de această tulburare creşte vertiginos.  

Conform datelor CDC (Centre of Disease Control and Preven-
tion), în SUA în 2002 se năştea un copil cu autism la 150, iar 
în 2014, 1 copil din 68. În prezent, 48 mln oameni în lume su-
feră de autism şi această cifră este în creştere.  

 În Republica Moldova datele din 2014 arătau că există 247 de persoane cu autism. Rea-
litatea este alta însă.  

 Basistaia Galina, administratorul Centrului de Resurse şi Abilitare SOS Autism, afirmă 
că dacă raportăm acest fenomen din RM la situaţia internaţională, atunci numărul copiilor care 
se nasc anual cu autism în ţara noastră se ridică la 400. Terapia comportamentală (ABA) – uni-
ca şansă în autism Comisia Europeană menţionează că nu există un tratament care să vindece 
această tulburare, însa pot exista îmbunătăţiri dacă terapia comportamentală este începută de 
la o vârstă fragedă, atunci unii copii cu autism reuşesc să ajungă să trăiscă un mod de viaţă 
normal sau aproape normal. De-a lungul anilor, familiile au încercat diferite tipuri de tratamente 
tradiţionale şi non-tradiţionale pentru a reduce tulburările din spectrul autismului. Nu există nici 
un medicament care s-a dovedit a fi eficace în tratarea simptomelor de autism. Medicii prescriu 
uneori diferite preparate stimulatorii sau de calmare. Cu toate acestea, nu există studii care ar 
demonstra eficacitatea acestora pentru persoanele cu autism. Singura terapie empirică este 
Analiza Comportamentală Aplicată (ABA – modificarea comportamentului). Modificarea com-
portamentului implică o varietate de strategii pentru a dezvolta comportamente adecvate, cum 
ar fi comunicarea, comportamentul social şi diminuarea comportamentelor inadecvate.  

Sursa: http://www.eumama.md/articole/decontarea-terapiei cu autism 



De Sfintele Paşti,                                                                                           
persoanele hipoacuzice au acces la slujbă în limbajul mimico-gestual 

P A G I N A  5   

 Deja mai mulţi ani la rînd, parohul Bisericii „Inima Tăcută” din Chişinău, Viorel Cojocaru, 

cheamă la fiece sărbătoare religioasă, persoanele cu deficienţe de auz şi de vorbire să vină la 

slujbele ce le oficiază, de fiece dată, pentru orice credincios. Părintele Viorel Cojocaru, rămâne a 

fi singurul preot din ţara noastră,care transmite cuvântul lui Dumnezeu către oamenii cu defici-

enţe de auz. 

 Originar din satul Ciuciulea, raionul Glodeni, părintele Viorel Cojocaru a preluat dragostea 

faţă de cele sfinte, de la tatăl său, care a fost dascăl. Întrebat cam cîte persoane hipoacuzice 

frecventează biserica, preotul a menţionat că biserica are în jur de 1000 enoriaşi, 500 dintre care 

vin cu regularitate în sfântul locaş.  

 Parohul a spus că a însuşit limbajul mimico-gestual la Seminarul teologic din Piteşti, Ro-

mânia, deoarece în Moldova nu există o astfel de specialitate.  

 Preotul spune că mai mulţi tineri cu deficienţe de auz manifestă interes să ducă mai de-

parte această metodă de slujire, iar 2 dintre ei au fost trimişi deja la Piteşti să însuşească limba-

jul mimico-gestual.  

 În acelaşi context, menţionăm că recent a apărut lucrarea "Mărturisirea de credinţă tradu-

să în limbajul mimico-gestual liturgic românesc", de către părintele profesor Constantin Onu. Pu-

blicată la Editura Academiei Române, noua lucrare are 283 de pagini şi a apărut cu binecuvân-

tarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

  Autorul lucrării, spune că această lucrare se adresează întru totul persoanelor care co-

munică numai prin limbajul mimico-gestual, cu precizarea că, în sistemul educaţional din Româ-

nia, nu există, la această dată, o tehnică de execuţie sau o gramatică normativă pentru acest 

limbaj, iar scopul lucrării este acela de a aduce la cunoştinţa persoanelor hipoacuzice învăţături-

le creştine.  



 În cadrul şedinţei Consiliului Guvernamental pentru Drep-

turile Persoanelor cu Dizabilităţi, din data de 18.04.2016, societa-

tea civilă, activă în domeniul dizabilităţii şi-a prezentat Planul de 

activitate pentru anul 2016. Cele mai importante subiecte au vizat 

următoarele: 

 Raport privind măsurile întreprinse în vederea implementării Pro-
gramului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pen-
tru anii 2011-2020.  

 Raport privind măsurile întreprinse în vederea definitivării proiectului de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative (reformarea ”tutelei”).  

 Raport privind măsurile întreprinse de către Primăria mun. Chișinău în vederea dezvoltării servicii-
lor sociale adresate persoanelor cu dizabilități, asigurării incluziunii sociale a acestora.  

 Prezentarea proiectului Raportului de țară privind implementarea prevederilor Convenției ONU pri-
vind drepturile persoanelor cu dizabilități.  

 Raport privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la 
infrastructură și transport, și propuneri privind elaborarea unui Plan National de creare a condițiilor 
de accesibilitate.  

 Raport privind reformarea serviciilor de sănătate mintală. 

 Raport privind activitatea Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare în 
domeniul producerii și asigurării unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice. Probleme 
actuale și soluții viabile de dezvoltare. 

 Prezentarea proiectului Planului de acțiuni privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 
pentru anii 2017-2022. 

 Raport privind măsurile întreprinse de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în 
vederea ocupării în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. 

 Şedinţa  Consiliului Guvernamental pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, din care 

fac parte viceminiştri din ministerele de linie, reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindica-

telor și mediului academic, a fost prezidată de Vicepremierul Gheorghe Brega, care s-a arătat 

nemulţumit de activitatea anumitor reprezentanţi ai societăţii civile, iar în discuţiile despre dificul-

tăţile cu care  se confruntă  persoanele cu dizabilităţi în Republica Moldova, acesta a acuzat so-

cietatea civilă, că critică autorităţile statului privind soluţionarea problemelor în acest sens, şi că 

nu vor să enumere anumite progrese deja înregistrate, în vederea incluziunii sociale a persoane-

lor cu dizabilităţi. 

 Membrii societăţii civile, insistînd totuşi pe subiectul existenţei anumitor probleme grave la 

acest capitol, care necesită a fi soluţionate în regim de urgență.  

  Alte subiecte de interes prioritar, discutate în cadrul şedinţei au fost: necesitatea incluziu-

nii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, reformarea cadrului juridic şi instituţional în vederea spo-

ririi protecţiei persoanelor cu nevoi speciale, cât şi importanţa creării unei infrastructuri pentru 

facilitarea accesului la transport şi instituţii publice pentru această categorie de cetăţeni.  

 Vicepremierul Gheorghe Brega a solicitat ca reprezentanţii Congresului Autorităţilor Loca-

le din Moldova să fie invitați în calitate de observatori la ședințele Consiliului Guvernamental 

pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. 

  Consiliul Guvernamental pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi a fost instituit în 

anul 2001 și are drept scop coordonarea şi monitorizarea acțiunilor în domeniul drepturilor per-

soanelor cu dizabilităţi.   

 În Republica Moldova sunt peste 183.900 persoane cu dizabilităţi, dintre care circa 

13.450 sunt copii. 

Societatea Civilă nemulţumită de mersul şedinţei Consiliului 
Guvernamental pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 
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Persoanele  cu  dizabilităţi  severe  din  copilărie  

 din  RM  primesc  colete  alimentare  din  partea  ROMÂNIEI 

P A G I N A  7   

 Agenţia Rezerve Materiale din Chişinău a 
depozitat cele 20.000 de colete alimentare, care 
au sosit în Republica Moldova cu mai multe 
autotrenuri din România. Acestea conțin pro-
duse alimentare (făină, paste făinoase, mălai, 
conserve de carne și de legume), toate fabricate 
în România și însoțite de certificate de calitate și 
siguranță alimentară conform rigorilor Uniunii 
Europene.  

 Valoarea totală a celor 20 de mii de co-
lete alimentare este de 400.000 euro. 

  Beneficiari ai acestor colete alimentare 
sunt copiii cu dizabilități și persoanele cu dizabi-
lități severe din copilărie. Conform procedurii de verificare a siguranței alimentelor, Centrul Naţio-
nal de Sănătate Publică a eliberat deja avizul sanitar pentru coletele alimentare stocate în de-

pozitele Agenţiei Rezervelor Ma-
teriale. 

  Autorităţile RM consideră 
că este un ajutor bine venit și 
apreciat în ajunul sărbătorilor de 
Paști. Coletele alimentare vor 
pleca în raioanele Briceni, Ocnița 
și Glodeni: aceste raioane au re-
cepționat deja şi zahărul, adus tot 
din România. 

  La rândul său, Marius La-
zurca a menţionat că ajutorul 
acordat este un gest de solidari-
tate din partea României. 
„Trimitem aceste colete în perioa-
da pascală celor mai nevoiașe 
familii din Republica Moldova şi 
ne dorim ca acestea să ajungă 
până la Paști la toți destinatarii pe 

care i-am identificat împreună cu autoritățile de la Chișinău”, a spus Marius Lazurca. 

  Guvernul României a mai oferit 1.170 tone de 
zahăr, care au fost distribuite instituțiilor sociale din 
țară. În luna mai, curent, Republica Moldova urmează 
să mai primească 16 mii tone de păcură destinate 
prevenirii situaţiilor de risc în domeniul energetic. 

Sursa:  

http://www.agerpres.ro/externe/2016/04/14/primele-
colete-alimentare-oferite-de-catre-guvernul-romaniei-
au-ajuns-in-republica-moldova.   



Galerie FOTO : 

Tot mai mult interes manifestat în practicarea limbajului 
mimico-gestual 
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Această activitate este realizată de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din 
Republica Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, în ca-
drul proiectului Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a per-
soanelor cu dizabilități de auz, implementat cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de 
Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.  
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este definită ca o stare fizică, psihică sau mentală care limitează activitatea, sub diverse for-
me, unei persoane.   

Dizabilitatea este percepută şi abordată prin prisma a doua modele: medical şi social. 

defineşte persoanele cu dizabilităţi din perspectiva bolii sau a condiţiei lor medicale. În acest 

model, dizabilitatea este percepută ca problemă a individului, acesta din urma fiind dependent de ceilalţi şi 

avînd nevoie de tratament adecvat problemei sale. Modelul medical determină excluderea sistematică a per-

soanelor cu dizabilităţi din societate. 

este promovată de Uniunea Europeană şi pune accentul pe mediul social neadaptat nevoilor 

persoanelor cu deficienţe, de unde rezultă şi dificultăţile cu care acestea se confruntă. Astfel, modelul social 

nu mai percepe dizabilitatea ca o problemă individuală, ci ca un fapt social, generat de politica, practica, ati-

tudini şi mediul înconjurător. 

 Guvernul a susținut, o inițiativă legislativă a unui grup de deputați cu privire la modificarea 

și completarea unor acte legislative. 

  Potrivit amendamentelor, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor, contribuabilii, ca-

re sunt persoane fizice, nu desfășoară activitate antreprenorială și nu au datorii pentru perioade-

le fiscale anterioare, vor putea direcționa până la 2% din impozitul pe venit, datorat bugetului de 

stat, pentru finanţarea activităților ONG-urilor. 

  Beneficiarii acestui tip de donație sunt organizațiile necomerciale, cultele religioase și păr-

țile componente ale acestora. Lista urmează a fi stabilită, anual, de Ministerul Justiției și publica-

tă până la 31 decembrie. Mecanismul de aplicare a amendamentelor respective, precum și con-

trolul utilizării acestor sume se stabilește de Guvern.  

 Menționăm că o practică similară 

există în mai multe țări europene. Contri-

buabilii din România şi Bulgaria, de exem-

plu, alocă pentru susținerea organizațiilor 

necomerciale același cuantum procentual 

din impozitul pe venit. 

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

cetatenii-vor-putea-dona-2-din-impozitul-

pe-venit-datorat-statului-pentru-finantarea-

ong 

 

Cetățenii vor putea dona 2% din impozitul pe venit datorat statului 
pentru finanțarea ONG-urilor 
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 La 14 aprilie 2016, în cadrul unui dialog public dintre actorii naționali, internaționali activi în 

domeniul drepturilor omului și autoritățile statului, au fost discutate problemele stringente ce țin de 

domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, în special recomandările înaintate către Consiliul 

pentru Drepturile Omului din cadrul ONU prin intermediul rapoartelor alternative elaborate de instituțiile 

naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului, societatea civilă și agențiile ONU în 

Republica Moldova.       

 “Evaluarea Periodică Universală (EPU) este un proces complex care necesită implicarea tuturor 

actorilor din societate, de rând cu Guvernul Republicii Moldova. Evenimentul de astăzi este primul de 

acest tip în Moldova și are drept scop inițierea unui dialog constructiv între actorii relevanți în scopul 

definirii rezultatelor atinse până la moment în domeniu, constatările și recomandările înaintate de o parte 

din actorii naționali pentru ciclul 2 al EPU din 2016”, a menționat Narine Sahakyan, Reprezentantă 

Permanentă a.i., PNUD Moldova. 

 În context, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman), Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității, ONU în Moldova și reprezentanții societății civile s-au referit 

nemijlocit la un spectru larg de problematici existente în domeniu, în special ce țin de: independența 

justiției, drepturile persoanelor cu dizabilități, violența domestică, tortura și relele tratamente, drepturile 

minorităților, dreptul la sănătate, ne-discriminarea și egalitatea, drepturile omului în regiunea 

transnistreană a Republicii Moldova. 

 Acest eveniment a fost organizat în contextul celui de al doilea ciclu al Evaluării Periodice 

Universale (EPU) a situației drepturilor omului în Republica Moldova de Consiliul pentru Drepturile 

Omului, care va avea loc în luna noiembrie 2016 la Geneva. În cadrul acestui mecanism unic de 

evaluare a situației drepturilor omului, Guvernul Republicii Moldova urmează să depună raportul pe țară 

la Consiliul pentru Drepturile Omului până pe 25 iulie 2016, pe când alți actori naționali și internaționali 

co-interesați au depus rapoartele alternative până pe data de 24 

martie 2016. În context, mai mult de 30 de organizații a societății 

civile, atât în mod individual cât și în coaliții, au elaborat rapoarte 

alternative cu constatări și recomandări privind situația drepturilor 

omului în țară, ulterior depuse la Consiliul pentru Drepturile Omului. 

Primul ciclu al evaluării a avut loc în 2011. 

 Acest eveniment a fost organizat în cadrul 

proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și 

Promovarea Drepturilor Omului conform recomandărilor 

Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale”. 

 Sursa: http://www.civic.md/ 

Actorii naționali și internaționali din domeniul drepturilor 
omului înaintează recomandări în cadrul Evaluării Periodice 

Universale a Republicii Moldova  



                  

 V-aţi gîndit vreodată cum ar fi dacă nu aţi putea auzi ce se 

întamplă în jurul dvs? Sau nu aţi putea auzi şi inţelege clar ce se 

discută cu dvs. şi aţi încerca mereu să citiţi pe buze spusele 

celorlalţi?  

 Aceasta este problema cu care se confruntă zilnic, încă din 

copilărie, Adriana LUCA, tînăra de 22 de ani, originară din sat. 

Horodişte, rn. Călăraşi. Hipoacuzia bilaterală pe care o are 

Adriana, nu o încurcă în a-şi vedea visul împlinit. De pe băncile 

şcolii a îndrăgit enorm limba franceză… chiar dacă îi venea dificil 

să audă şi să înţeleagă corect pronunţarea cuvintelor, Adriana a reuşit să atingă cele mai 

înalte performanţe în acest domeniu, luînd locul I la olimpiadele raionale, iar astăzi fiind în 

ultimul an la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova.  

 Dificultăţile întîmpinate în anii de studii, au motivat-o să fie şi mai puternică, şi să îşi 

dorească din ce în ce mai mult.  

 Cu timpul, părinţii Adrianei au reuşit să facă rost de nişte proteze auditive, chiar 

dacă nu sunt din cele mai performante, şi fata trebuie să aibă mare grijă de ele, mai ales 

pe timp de ploaie, fata se bucură că le are, şi cu ajutorul lor problemele de auz, nu par a fi 

atît de accentuate. 

 Una din cele mai recente reuşite ale Adrianei, conform spuselor ei, este faptul că a 

trecut preselecţia privind efectuarea unui stagiu în cadrul Organizației Națiunilor Unite din 

Moldova, unde tînăra a optat pentru postul de Stagiar coordonare legislativă, în cadrul 

Programului  democrație PNUD Moldova (Componenta Parlament).  

 Responsabilităţile de bază ale Adrianei în cadrul acestui stagiu vor consta în oferirea 

sprijinului în organizarea și participarea la întâlniri cu membrii Parlamentului; Oferirea 

asistenței în colaborare cu echipele PNUD Moldova cu privire la punerea în aplicare a 

politicii și a mecanismului de trasabilitate legislativă;  Facilitarea comunicării Programului 

cu beneficiarii săi, alte echipe PNUD Moldova și organizațiile partenere; etc.  

 Tînăra încă nu a început munca propriu-zisă, dar entuziasmul ei de a se afla într-un 

mediu unde poate căpăta noi experienţe, afla lucruri noi despre cum se desfăşoară 

activităţile la nivel de Parlament, autorităţi centrale şi locale, o fac tot mai puternică şi mai 

încrezută că, în viaţă, în ciuda deficienţei pe care o are, va obţine jobul dorit!  

Adriana Luca— Stagiar, coordonare legislativă în cadrul 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Republica Moldova  
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Organizaţia Naţiunilor Unite susţine Republica Moldova în 
domeniul drepturilor omului 
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  Prim-ministrul Pavel Filip a avut, la înce-

putul lui aprilie 2016, o întrevedere cu Asistentul 

Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor 

Unite (ONU) pentru Drepturile Omului, Ivan 

Šimonović, în cadrul căreia s-a discutat despre 

acţiunile Guvernului în domeniul drepturilor omu-

lui şi modalităţile de aprofundare a relaţiilor între 

Republica Moldova şi structurile ONU. 

  Pavel Filip a apreciat rolul şi contribuţia 

ONU la realizarea proiectelor  în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova, preci-

zând că, la nivel global, se înregistrează o creştere a insecurităţii şi violării acestui drept fun-

damental. „Asigurarea drepturilor omului reprezintă una dintre 

priorităţile importante ale Programului de guvernare pentru 2016-

2018, fapt pentru care mizăm în continuare pe suportul şi asis-

tenţa Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului”, a 

afirmat Premierul. 

  La rândul său, Ivan Šimonović a reiterat sprijinul ONU pen-

tru ţara noastră în vederea asigurării egalităţii în drepturi şi a ac-

centuat necesitatea implementării consecvente a reformelor în 

acest domeniu. Totodată, Asistentul Secretarului General al ONU 

a menţionat importanţa respectării angajamentelor asumate prin ratificarea acordurilor inter-

naţionale în acest domeniu, susţinând că acest lucru este monitorizat în cadrul structurilor 

ONU. 

  Interlocutorii au discutat şi despre mecanismele de monitorizare şi evaluare a asigurării 

drepturilor omului, precum şi a egalităţii de gen în Republica Moldova. Totodată, a fost abor-

dat subiectul promovării valorilor nediscriminatorii, toleranţei în societate şi asigurării drepturi-

lor omului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. 

Sursa:http://www.gov.md/ro/content/organizatia-natiunilor-unite-sustine-republica-moldova

-domeniul-drepturilor-omului 



 

Monitorizarea accesibilității Birourilor 
Electorale ale Secțiilor de Votare 

https://youtu.be/7-TB3nBaDq8 

Acțiune realizată de Asociația MOTIVAȚIE 
din Moldova, în parteneriat cu Alianța IN-
FONET la 13 aprilie 2016, în preajma 
Alegerilor locale noi din 15 mai 2016. 
 
Au fost monitorizate 6 BESV: 1 secției de 
votare din Ochiul Roș (raionul Anenii Noi) 
și 5 secții de votare  din comuna Sărata 
Galbenă (raionul Hîncești). 
Rezultate: 6 BESV monitorizate = 0 ac-
cesibile! 
 http://motivatie.md/index.php?pag=news
&id=1060&rid=889&l=ro 

  
  

Situația în domeniul accesului la in-
formație 

a persoanelor cu dizabilități de auz 

este alarmantă 

  
  

                   Reportaj radio:  

https://youtu.be/2hjWhMoBGec 

  

 

 

  

 
 

Reflectii despre limbajul mimico gestual 
Interviu cu doamna  

Nina Rusu, directoarea 

Şcolii speciale pentru copiii hipoacuzici 
 şi surditate tardivă nr.12 din 

municipiul Chişinău. 
  

https://youtu.be/bLvE96VNSWQ 

  

 

  

Natalia Babici,  
Prim-Vice-preşedinte ASRM  

„Problemele surzilor - 
 propuneri pentru 

agenda publică” 

  
https://youtu.be/VpvsBKaXlmQ  
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