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Proiectul: „Comunitate accesibilă o necesitate, 

nu un capriciu!"
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„În cadrul acestui proiect ne dorim ca

reprezentanții APL-urilor să acorde o

atenție sporită problemei accesibilității în

secțiile de votare din țara noastră, care sunt

amenajate în instituții publice și să

planifice eficient resursele financiare

alocate acestui domeniu, astfel încât fiecare

cetățean să se poată bucura de drepturi

depline și să aibă acces în clădiri publice nu

doar în ziua alegerilor, dar și în viața de zi

cu zi. Din cauza infrastructurii inaccesibile

persoanele cu dizabilități și cei cu

mobilitate redusă nu au acces la servicii de

calitate, fiind limitați în realizarea

drepturilor”.

Scopul proiectului: promovarea

conceptului de accesibilitate pentru toți

cetățenii și introducerea acestui domeniu

în lista priorităților pentru reprezentanții

autorităților publice locale din 10 raioane.

Acest material informativ a fost elaborat 

cu sprijinul proiectului „Consolidarea

democrației în Moldova prin alegeri

incluzive și transparente”, implementat de

PNUD Moldova cu suportul financiar al

poporului american oferit prin

intermediul Agenției Statelor Unite

pentru Dezvoltare Internațională (USAID)

și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău

oferit prin intermediul Fondului pentru

Buna Guvernare. Opiniile expuse nu

reflectă neapărat punctul de vedere al

donatorilor.

Ludmila Iachim, 
directoare executivă,
Asociația „MOTIVAȚIE” 
din Moldova:



Scopul ei a fost în evaluarea a 1206

secții de votare, capacitarea, dar și

motivarea autoritățile publice

centrale și locale pentru ca

instituțiile publice din RM,

inclusiv secțiile de votare, să

devină mai accesibile. Auditul

accesibilității va arăta în ce măsură

sunt respectate drepturile

cetățenilor, în special a

persoanelor cu mobilitate redusă. 

Lansarea Campaniei

„Acces egal pentru toți în secțiile de votare”

Campania „Acces egal
pentru toți în secțiile
de votare”

Echipa MOTIVAȚIE a prezentat

activitățile noului proiect care vor

avea drept obiectiv identificarea

principalelor bariere pe care le au

autoritățile în asigurarea

accesibilității. 

Întruniri de lucru cu
reprezentanții APL-
urilor din raioane 
țării



Ghidul, elaborat de experții

MOTIVAȚIEI, vine în ajutorul

primarilor din Moldova ca să

construiască sau să repare clădirile

public, respectând criteriile de

accesibilitate și incluziune a

persoanelor cu dizabilități în viața

publică, inclusiv în procesele

electorale.

Versiunea în limba română

Versiunea în limba rusă

 

GHID-ul PRACTIC
pentru autoritățile
publice locale privind
incluziunea
persoanelor cu
dizabilități în procesul
electoral

„Noi vom continua să insistăm ca

autoritățile publice să înțeleagă că

accesibilitatea nu este doar o

problemă gravă, dar că trebuie să

acționeze și atunci când planifică să

îmbunătățească infrastructura în

comunitatea lor, să planifice corect

banii, pentru ca accesul în

instituțiile publice să fie pe 

primul loc”. 

 

Ludmila Iachim,
directoarea Asociației
„MOTIVAȚIE” din
Moldova:

Mai aproape de necesitățile reprezentanților

autorităților publice locale 

 

https://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Ghid_practic_pentru_APL_RO.pdf?fbclid=IwAR2TRDMTzz1Z9VjdmyNNrp5U_UKFHFBXtUUj8lsP3DqrlCxZMKZxgb77Qj4
https://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Ghid_practic_pentru_APL_RU.pdf?fbclid=IwAR35ZWqiQOEzMfQpulkgrOLRvwLZcfhBRomF--reJR3xtr-DFeGgppv4zM8


Sunt datele Studiului „Acces egal

pentru toți în secțiile de votare”,

realizat de Alianța INFONET, în

parteneriat cu Asociația

„MOTIVAȚIE” din Moldova, la

comanda Comisiei Electorale

Centrale și PNUD Moldova. Acesta

reprezintă o sinteză a evaluării

accesului în toate cele 2017

instituții publice care găzduiesc

secții de votare la scrutinele

naționale.

Versiunea în limba română 

 

Doar 18 din peste 2000
secții de votare din RM
sunt complet accesibile

În luna februarie, la Leova și

Șoldănești echipa MOTIVAȚIEI a

organizat 2 ateliere de planificare

strategică pentru reprezentanții

APL-urilor din cele două raioane.

Atelierul a fost facilitat de

Parascovia Munteanu, expertă în

politici și servicii sociale. În cadrul

atelierului s-a pus accentul pe

necesitatea integrării dimensiunii

accesibilității în procesul de

bugetare locală. 

 

Ateliere de planificare
strategică în raioanele
Leova și Șoldănești

Mai aproape de necesitățile reprezentanților

autorităților publice locale 

 

https://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Studiu_Acces_egal_pentru_toti_in_sectiile_de_votare.pdf
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare--2022-.html
https://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Studiu_Acces_egal_pentru_toti_in_sectiile_de_votare.pdf


Pentru a motiva și capacita

reprezentanții autorităților

publice, funcționarii electorali

din 10 raioane ale țării, echipa

MOTIVAȚIEI a organizat pentru

ei o instruire în domeniul

accesibilității. Tudor Onofrei,

specialist adaptare spații din

cadrul MOTIVAȚIEI, le-a

prezentat principalele provocări

cu care se confruntă zilnic

persoanele cu diferite tipuri de

dizabilități la nivel de

accesibilitate. 

Reprezentanții APL-urilor din 

10 raioane au fost motivați și capacitați 

la capitolul accesibilității instituțiilor publice

 

10 sesiuni de instruire
în accesibilitate

La prima vedere User Safari pare a

fi un exercițiu simplu, dar pentru

mulți oameni este o adevărată

provocare să testeze un scaun

rulant, un premergător, ochelari

speciali sau bastonul alb. Și asta în

condițiile în care accesibilitatea

infrastructurii din RM de cele mai

dese ori lipsește sau este parțială.

User Safari: un
exercițiu practic care
schimbă percepția
asupra dizabilității



User Safari la Telenești

 
Reprezentanții primăriilor din raionul Telenești au testat accesibilitatea din

prisma persoanelor cu diverse tipuri de dizabilități.  Echipa Asociației

„MOTIVAȚIE” din Moldova a informat primarii, inginerii și arhitecții din

raionul Telenești despre cerințele tehnice care trebuie respectate în

accesibilizarea unei clădiri publice sau private, conform normelor legale. 

Click pentru a accesa video-ul de mai jos:

https://www.facebook.com/watch/?v=407033391261738&ref=sharing


Rezultatele Campaniei 

„Acces egal pentru toți în secțiile de votare”

 
Evaluarea accesibilității în secțiile de votare din Republica Moldova și

prezentarea ghidului practic pentru autoritățile publice locale privind

incluziunea persoanelor cu dizabilități în procesul electoral – Vezi AICI

evenimentul integral (VIDEO).

 

https://www.facebook.com/MotivatieMD/videos/379315420757016


2 Reportaje audio la tema accesibilității

Reportaj audio cu Tudor Onofrei, 
specialist adaptare spații 

 
 

Exercițiul practic User Safari 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LqOr8gZEHKA
https://www.youtube.com/watch?v=LqOr8gZEHKA
https://www.youtube.com/watch?v=LqOr8gZEHKA
https://www.youtube.com/watch?v=LqOr8gZEHKA
https://www.youtube.com/watch?v=usgrBw_4ZXg
https://www.youtube.com/watch?v=usgrBw_4ZXg


Promovarea accesibilității pentru TOȚI

Click aici pentru a-l vizualiza!
 

În materialul informativ
pentru societate ,,Dorim un
mediu accesibil pentru toți”
veți găsi răspuns la întrebările:

- Ce înseamnă accesibilitatea pentru toți;

- Top obstacole care limitează accesul în

instituții publice;

- Top exemple pozitive în amenajarea

instituțiilor publice;

- Combatem stereotipurile în domeniu;

- Unde te poți adresa în caz că dreptul la acces

a fost încălcat?

2 podcasturi
video, elaborate

în comun cu
partenerii,

privind
accesibilitatea

secțiilor de
votare și gradul
de informare a

reprezentanților
administrației

publice privind
bugetarea
strategică

 
 
 

https://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Dorim_un_mediu_accesibil.pdf?fbclid=IwAR3shu_QIR8EutGuBIhZBvT6NYgk7d06dijLuY1HUlqJslxqhrVblb_-6Nw


Află ce a scris despre noi presa:

 



Și partenerii:

 

Nu există progres fără respectarea
Drepturilor Omului!


