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Data___________________nr.__________ 

        Domnului Chiril Gaburici 

Ministrul Economiei și Infrastructurii  

Aviz  

Asupra anunțului de inițiere a procedurilor de aprobare a proiectului Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autogară 

 

 Organizațiile membre a Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din 

Republica Moldova implicate în procesul de monitorizare și implementare a prevederilor legale 

ce țin de incluziunea socială și de protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități a 

examinat cu atenție anunțul privind inițierea procedurilor de elaborare a proiectului Hotărârii de 

Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autogări, publicat pe portalul 

www.particip.gov.md.  

În acest context, considerăm oportun în proiectul de Regulament propus spre consultare, să 

fie introduse următoarele aspecte indicate subsidiar, realizarea cărora va oferi acces neîngrădit 

persoanelor cu dizabilități în autogări, de rând cu ceilalți membri ai societății la infrastructura 

autogării și serviciile prestate de acestea.  

Propunem includerea următoarelor aspecte în Regulamentul cu privire la autogară: 

1. Căile de acces pe teritoriul autogării – accesibile persoanelor cu dizabilități, cu 

respectarea normativelor și codurilor practice în construcții; 

2. Asigurarea accesibilității peronului de sosire și de  plecare a autogării; 

3. Accesul neîngrădit pentru persoane cu dizabilități în interiorul blocurilor amplasate pe 

teritoriul autogării (camere de așteptare, camere de păstrare a bagajelor);  

4. Asigurarea accesibilității blocurilor sanitare;  

5. Asigurarea accesibilității informaționale pentru persoane cu dizabilități senzoriale (de 

vedere, de auz sau/și de vorbire): panouri informative statice și electronice; paginile web 

accesibile ale autogărilor, de asemenea prin utilizarea informației QR codului; 

6. La plasarea și amenajarea obiectelor (bancomate, automate, inclusiv a spațiilor 

comerciale ale altor agenți economici, etc.) pe teritoriul și în interiorul autogărilor pentru 

deservirea pasagerilor să se asigure condiții de accesibilitate pentru persoane cu 

dizabilități; 

7. Amplasarea caselor de bilete,  cu asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități; 

8. Amenajarea accesului de la trotuar până la intrarea nemijlocită în interiorul clădirii 

(gării) sau de pe peronul de sosire /plecare, prin: eliminarea denivelărilor, marcarea 

traseelor cu culori contrastante și tactile, instalarea indicatoarelor de orientare pentru 

persoane cu dizabilități; 

9. Crearea condițiilor de acces liber pe teritoriul gării pentru mașinile ce sunt conduse de 

persoane cu dizabilități sau transportă aceste persoane, inclusiv serviciile de taxi.  

10.  Rezervarea locurilor de parcare prin marcarea și acomodarea spațiului suficient pentru 

manevrarea scaunului rulant cât mai aproape posibil de intrare în incinta gării. 
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La asigurarea infrastructurii autogării și subcontractarea serviciilor prestate de alți agenți 

economici pe teritoriul autogării urmează să se țină cont de prevederile Legii nr. 60 din 

30.03.2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și de prevederile codurilor 

practice și normativelor în construcții, care prevăd normative de accesibilitate pentru persoanele 

cu dizabilități; 

- CPC.01.02.2017.„ Prevederi generale de proiectare cu asigurarea acceibilității pentru 

persoane cu dizabilități”; 

- CP C.01.10:2017 „Mediu locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane 

cu dizabilități. Reguli de proiectare”; (Anexa 19) 

- CP C.01.11:2017 „Clădiri și construcții publice, accesibile pentru persoane cu 

dizabilități. Reguli de proiectare”; (Anexa 20) 

- CP C.01.12:2017 „Clădiri și încăperi cu locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. 

Reguli de proiectare”; (Anexa 21) 

- CP C.01.13:2017 „Mediul urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu 

dizabilități  (Anexa 22) (Anexa 23_Tabelul divergențelor-Pers. cu dizabilități). 

Solicităm includerea unui membru a Alianței  Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități 

din Republica Moldova în Grupul de lucru ce va fi creat pentru elaborarea proiectului Hotărîrii de 

Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la autogară.  

Cu respect, 

 

Galina Climov 

Director executiv 

Alianța  Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova 

 

Vitalie Meșter Director executiv 

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

 

Ludmila Iachim Director executiv 

Asociație „Motivație” din Moldova 

 

Victor Coroli Director executiv 

Alianța INFONET 

 

Veronica Căpătici, Director executiv 

Asociația Copiilor Surzi din Moldova 
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