
Raport anual 2014 

Asociația ˮMOTIVAȚIEˮ din Moldova 1 

 

        Asociaţia “MOTIVAŢIE” din Moldova 
 

 

 

     Raport anual 2015



Raport anual 2015 

Asociația ˮMOTIVAȚIEˮ din Moldova 2 

CUPRINS 

 

Profilul Asociaţiei ”MOTIVAŢIE” ………………………….….…......… 3 

Obiective strategice 2015 - 2017 …………………………………..…..… 4 

Proiecte 2015 ...........………………………………………….....…......… 6 

Activități extra proiecte implementate în 2015 ………….....…………... 10 

Mass-media despre noi …...........................................................…..…… 13 

Parteneriate 2015 …….……………………………………….….……... 25 

Resurse financiare 2015 ........…………………………………………... 25 

Echipa de implementare ..…………………………………….…........… 25 

Date de contact ……………….....………..……...................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Raport anual 2015 

Asociația ˮMOTIVAȚIEˮ din Moldova 3 

PROFILUL ASOCIAŢIEI “MOTIVAŢIE” DIN MOLDOVA 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este o organizație nonguvernamentală, independentă, 

apolitică, constituită în octombrie 2000. S-a formulat drept persoană juridică la 22 ianuarie 2002, 

fiind înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 2079 și atestată drept organizație de utilitate publică, 

din 2006. Ultimul Certificat de Utilitate Publică – 2013-2016. 

Asociaţia „MOTIVAŢIE” activează în domeniul social şi se focusează pe asistenţa acordată 

copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi locomotorii şi familiilor acestora în vederea incluziunii lor sociale. 

 

Viziunea „MOTIVAȚIEI” 

„Nu există persoane cu dizabilități. Există societăți care creează bariere și dificultăți pentru 

persoane cu diferite necesități. Dizabilitatea se conține în însăși societatea, ci nu în condiția fizică a 

fiecărui individ" (Simon Brisenden, 1986) 

 

Misiunea „MOTIVAȚIEI”  

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi atingerea unui grad sporit de incluziune 

socială a acestora. 

 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este membră a mai multe rețele și alianțe din 

domeniu: 

EASPD (European Association of Service Providers for People with Disabilities) cu sediul la 

Bruxelles, începînd cu anul 2006; 

AOPD (membru fondator al Alianței ONG-urilor pentru Persoanele cu Dizabilități) începînd cu 

anul 2003; 

CNTM (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) începînd cu anul 2003; 
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OBIECTIVE STRATEGICE 2015-2017 

 

Obiectiv strategic 1 – Abilitarea persoanelor cu dizabilități locomotorii pentru viață 

independentă 

 

Realizarea obiectivului se va face prin organizarea următoarelor servicii și activități: Abilitarea 

persoanelor cu dizabilități pentru viață independentă; Advocacy pentru a îmbunătăți cadrul 

normativ care să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități la automobile personale; Abilitarea 

persoanelor cu dizabilități în domeniul sănătății reproductive; Promovarea sportului adaptat pentru 

persoane cu dizabilități; Consultarea informațională permanentă a persoanelor cu dizabilități și a 

familiilor lor. 

 

Obiectiv strategic 2 – Creșterea nivelului de acces la infrastructură, transport public și 

servicii pentru persoanele cu dizabilități 

 

Va însuma următoarele acțiuni și activități: Informarea persoanelor cu dizabilități despre dreptul de 

acces la infrastructură și la transportul public; Informarea Inspecției de Stat în Construcții la 

subiectul accesibilității la infrastructură pentru persoanele cu dificultăți de deplasare; Informarea 

arhitecților și verificatorilor de proiecte arhitecturale din cadrul APC/APL la subiectul accesibilității 

la infrastructură pentru persoanele cu dificultăți de deplasare; Facilitarea accesului persoanelor cu 

dizabilități la serviciile de sănătate reproductivă. 

 

Obiectiv strategic 3 – Abilitarea economică a persoanelor cu dizabilități 

 

Următoarele activități vor atinge obiectivul: Oferirea suportului în continuarea studiilor profesionale 

pentru tineri cu dizabilități; Oferirea suportului în angajare în câmpul muncii pentru persoane cu 

dizabilități; Advocacy pentru o mai bună implementare a art. 34 al Legii Nr. 60 din 30.03.2012 

pentru beneficiul persoanelor cu dizabilități; Advocacy pentru îmbunătățirea cadrului legal pentru 

activități de antreprenoriat social; Dezvoltarea activităților de antreprenoriat social. 

 

Obiectiv strategic 4 – Dezvoltarea societății civile cu participarea persoanelor cu dizabilități 

Acest obiectiv presupune: Instruirea persoanelor cu dizabilități în domeniul ”Combaterii 

discriminării”; Abilitarea persoanelor cu dizabilități pentru activitate civică în comunitate; 

Susținerea activității grupurilor de inițiativă formate cu participarea persoanelor cu dizabilități; 

Program de mini-grant-uri pentru OSC create cu participarea persoanelor cu dizabilități. 

 

Obiectiv strategic 5 – Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și sensibilizarea 

opiniei publice referitor la problemele și potențialul persoanelor cu dizabilități 
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Obiectivul poate fi atins prin: Promovarea vieții independente în rândul persoanelor cu dizabilități și 

a familiilor pe întreg teritoriul RM; Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problema angajării în 

câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități și potențialul lor de muncă; Sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la problema accesului persoanelor cu dizabilități la infrastructură și transport 

public; Sensibilizarea opiniei publice și a AP referitor la necesitatea creării posibilităților pentru 

persoanele cu dizabilități de a utiliza un automobil personal; Sensibilizarea opiniei publice și a 

lucrătorilor medicali referitor la necesitatea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii de 

sănătate reproductivă; Promovarea imaginii pozitive și a potențialului persoanelor cu dizabilități. 

 

Obiectiv strategic 6 – Dezvoltarea organizațională a Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova 

 

 Obiectivul poate fi atins prin: Accesarea resurselor financiare pentru activitatea MOTIVAȚIE; 

Instruirea echipei MOTIVAȚIE la subiectul durabilității organizaționale; Îmbunătățirea comunicării 

externe a MOTIVAȚIEI. 
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PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2015 

 

1. Tinerii cu și fără dizabilități participă activ în viața comunitară și luare a 

deciziilor şi promovarea dezvoltării unui cadru legal pentru antreprenoriat 

social 

Beneficiari:  

 persoanele cu dizabilităţi din RM 

 

Locaţie:  

întreg teritoriul țării 

 

Durata proiectului: 1 septembrie 2014 – 31 august 2017 (perioada raportată – 1 ianuarie 2015-31 

decembrie 2015) 

Scopul proiectului  este creșterea nivelului de încredere în forțele proprii, pentru implicare activă 

în viața comunității, la persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. 

Finanțator: FHI360 

Activități și Rezultate: 

 

1.  Două sesiuni de instruire a grupurilor separate. În trimestrul 2 al proiectului au fost 

organizate 2 traininguri cu un program similar - unul pentru vorbitorii de limbă rusă și unul 

pentru vorbitorii de limbă română. Au fost abordate următoarele subiecte: Liderism, Etapele 

formării și consolidării echipei, Motivarea echipei, Tehnici de monitorizare a alegerilor, 

Identificarea și implementarea unei situații-problemă din comunitate, Metode și modele de 

raportare, Accesibilitatea arhitecturală comunitară și Tehnici de comunicare cu APL și APC. 
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2. Monitorizarea activității tinerilor membri ai grupurilor de inițiativă, la distanță: o parte din 

tineri au efectuat poze ale rampelor instalate la primăriile locale și le-au postat pe pagina de 

facebook. 

3. Dezvoltare organizațională, elaborarea Planului Strategic: în perioadele 13-14 ianuarie și 29-

30 ianuarie, echipa AMM a organizat două ateliere de lucru moderate de expertul Gheorghe 

Caraseni 

4. Monitorizarea activității grupurilor de inițiativă pe tot parcursul anului. Principala activitate 

a fost cea de monitorizare a activității grupurilor de inițiativă la nivel local. 

5. Selectarea expertului pentru elaborarea documentelor legislative referitoare la 

Antreprenoriat Social. 

6. Ședințele de lucru/consultare privind legiferarea domeniului Antreprenoriatului Social. 

7. Trainingurile de instruire a grupurilor de inițiativă. Subiecte abordate: comunicare cu mass 

media, promovarea grupelor de inițiativă, problema accesibilității, etc. 
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PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2015 

 

2. Proiectul “Suport în continuarea studiilor și angajarea în câmpul muncii a 

persoanelor cu dizabilități” 

 

Beneficiari: persoanele cu dizabilităţi locomotorii din RM, angajatori, reprezentanții APL și APC.  
 

Locaţie: întreg teritoriul țării 
 

Durata proiectului: 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017 ( perioada raportată – anul 2015) 

Scopul proiectului este de a oferi suport în continuarea studiilor profesionale și angajarea în 

câmpul munciii a persoanelor cu dizabilităţi 

Finanţator: SOIR Moldova 

 

Activităţi și Rezultate:  

 

 Serviciul de suport în angajare a oferit posibilitate de angajare pentru 12 tineri cu dizabilități și 4 

reangajări (tineri care au mai beneficiat de suport în angajare și în anii precedenți, sau au lucrat 

pe contracte de scurtă durată), iar o tânără și o doamnă au primit suport în a-și organiza munca 

pe care o fac manual și din care au un venit crescut lunar (autoangajare), în total 18 persoane.  
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 3 tineri cu dizabilități înscriși la școli profesionale și 5 tineri au fost susținuți să finiseze cursuri 

profesionale, 8 tineri în total. 

      

 Prin serviciile de consultanță a fost oferit suport informațional pentru cel puțin 50 de persoane 

cu dizabilități, problemele și întrebările au fost diverse - de ordin social, informațional, suport 

tehnic legislativ sau solicitare de direcționare către alte servicii și alte organizații din domeniul 

dizabilității.  

 Rezultate calitative: tinerii devin mai responsabili pentru că au obligații față de muncă și 

independenți financiar, iar atunci când pot să-și acopere unele cheltuieli personale sau să-și ajute 

familia, devin mai încrezuți în stabilirea relațiilor de prietenie și în luarea deciziilor 

argumentate. 

 Un alt rezultat în anul 2015 a fost realizarea a patru traininguri cu tematica ,,Combaterea 

discriminării prin împuternicirea persoanelor cu dizabilități” unde au participat 29 de tineri cu 

dizabilități și 6 însoțitori. Considerăm importante aceste instruiri din motiv că prin participarea 

tinerilor la astfel de activități, ei ajung să reflecteze și să înțeleagă ce este conceptul de 

discriminare, cum să sesizeze atunci când sunt discriminați, cum să evite situațiile 

discriminatorii făcând referire la cadrul legal și care sunt instituțiile responsabile de acest 

domeniu care vin să ofere suport în rezolvarea situațiilor de acest tip. 

      

 Totodată cel mai reprezentativ rezultat al instruirilor a fost realizarea secvențelor video filmate 

la fiecare training, prin care tineri au simulat cazuri reale din viață a situațiilor discriminatorii 

întâlnite de fiecare. Acest exercițiu a fost un pas spre trecerea de la informații teoretice la 

cunoștințe și atitudini active de combatere a discriminării. Link-urile cu secvențe video pot fi 

accesate:  

https://www.youtube.com/watch?v=VM2HYj1woJs 

https://www.youtube.com/watch?v=LjT3jbHIaQw 

https://www.youtube.com/watch?v=NxFqEgA0kOM 

https://www.youtube.com/watch?v=VM2HYj1woJs
https://www.youtube.com/watch?v=LjT3jbHIaQw
https://www.youtube.com/watch?v=NxFqEgA0kOM
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https://www.youtube.com/watch?v=83Pl2NYnoxE 

https://www.youtube.com/watch?v=mKlVFlgckOI 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf3kGeWSVzs 

https://www.youtube.com/watch?v=hNyPiUxiCLk 

https://www.youtube.com/watch?v=B_jocn8cyyA 

 O altă activitate care a adus un rezultat concret a fost Masa rotundă cu beneficiarii proiectelor 

AMM / deținătorii de drepturi, scopul căreia a fost să discutăm procesul de incluziune în câmpul 

muncii, orientare profesională, din perspectiva dificultăţilor cu care s-au confruntat, dar şi a 

reuşitelor obţinute și să evaluăm programele AMM din ultimii trei ani. Toate activitățile propuse 

în cadrul evenimentului, inclusiv trei ateliere specifice programelor dezvoltate de AMM, au 

înregistrat progresele atinse cu estimarea sugestiilor de îmbunătățire propuse de către beneficiarii 

proiectelor /deținătorii de drepturi. Deosebit de plăcut a fost pentru participanți faptul că 

organizația va ține cont de recomandările lor și va tinde să îmbunătățească programele și 

activitățile dezvoltate. S-au arătat încântați de ideia de a contribui prin analiza din perspectiva 

participantului la activitate, au fost încurajați, au manifestat sinceritate, implicare activă și 

responsabilitate. 

      

 Organizarea în comun cu ANOFM a 2 instruiri pentru specialiștii din Agențiile Teritoriale de 

Ocupare a Forței de Muncă, unde au participat peste 57 de specialiști. Scopul instruirilor a fost să 

transmitem și să vorbim despre experiențele pozitive și modelul de oferire a suportului în 

angajarea persoanelor cu dizabilități de către echipa Motivației și implicarea a doi parteneri din 

rețeaua SOIR care oferă suport în angajare pentru persoane cu dizabilități (Eco-Rezeni și 

Keystone Moldova). Reperzentanții Agențiilor centrale și teritoriale s-au arătat deschiși, însă 

procesul de lucru pentru ei cu persoanele cu dizabilități rămâne același, neschimbat – vorbim 

despre înregistrare ca șomeri, locuri de muncă propuse și nu axarea pe persoană individual până la 

plasarea acestora în câmpul muncii. Ca unul din rezultate, pentru specialiștii agențiilor, a fost 

transmiterea informației și a modelului de lucru cu persoanele cu dizabilități, dacă să vorbim în 

perspectiva, de a prelua acest model de lucru, avem rezerve la capitolul dat. Sistemul de Stat este 

diferit de cel al Organizațiilor Neguvernamentale, s-a evidențiat rezultate mici în angajare a 

persoanelor cu dizabilități. Sunt rezultate în angajarea persoanelor cu dizabilități în regiunile unde 

specialiștii conlucrează în comun cu reprezentanții ONG-urilor locale; În urma ședinței de 

evaluare a rezultatelor în angajarea persoanelor cu dizabilități s-a observat rezultate în angajarea 

tinerilor cu dizabilități și anume în raioanele Călărași, Peresecina, Sîngerei, Ialoveni, Ștefan Vodă; 

Un alt rezultat este faptul că specialiștii ANOFM în cazul cănd nu reușesc soluționarea cazurilor 

ce ține de angajarea persoanelor cu dizabilități, direcționează persoanele către echipa AMM. Pe 

parcursul anului am avut solicitări și cazuri direcționate către AMM din partea Agențiilor 

teritoriale în număr de 5 persoane. Două persoane au primit suport în identificarea unui loc de 

muncă; 

https://www.youtube.com/watch?v=83Pl2NYnoxE
https://www.youtube.com/watch?v=mKlVFlgckOI
https://www.youtube.com/watch?v=Cf3kGeWSVzs
https://www.youtube.com/watch?v=hNyPiUxiCLk
https://www.youtube.com/watch?v=B_jocn8cyyA
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 În urma suportului oferit tinerilor în procesul de angajare, în identificarea unui loc de muncă și 

abordarea angajatorilor, este rezultat palpabil și conlucrarea cu agenții economici. Unii dintre ei 

sunt deschiși să creeze locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități indiferent că sunt 

provocări și bariere de eliminat. Anul acesta echipa AMM a colaborat cu 10 reprezentanți ai 

companiilor mari / mici, 9 dintre companii fiind noi în comunicarea cu echipa. Acest lucru ne va 

ajuta pe viitor să promovăm abilitățile tinerilor și să ajutăm angajatorii să creeze locuri de 

muncă și să ofere oportunități egale pentru fiecare angajat din cadrul companiei; Putem 

menționa ca rezultat: la finele lunii decembrie 2015 am avut deschidere din partea Companiei 

Orange care a solicitat recomandări pentru adaptarea spațiilor de la intrare și baie. Au fost 

finisate proiectele de către specialistul adaptare spații și direcționat către ei; 

 Cel mai reușit rezultat în promovarea și sensibilizarea opiniei publice visavi de dreptul la muncă 

pentru persoane cu dizabilități a fost realizarea spotului video, unde sunt relatate 2 istorii de 

succes a tinerilor cu dizabilități angajați în câmpul muncii ,,Privește abilitatea și nu 

dizabilitatea” http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1058&rid=834&l=ro. Această 

activitate de sensibilizarea a fost realizată în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri. Unul 

din protagoniștii din istoria de succes este un tânăr care a trecut prin mai multe activități și etape 

în cadrul AMM, ca voluntar, sportiv, persoană exemplu pentru alți tineri cu dizabilități. În urma 

acestei constatări înțelegem că rezultatele sunt obținute în timp pentru unii beneficiari și este 

nevoie de ani de zile că să reușim să aducem schimbare. 

 AMM în parteneriat cu mai multe organizații a desfășurat mai multe acțiuni de evaluare a 

accesibilității, inclusiv în cadrul maratonului ”Chișinău accesibil pentru toți”, care s-a desfășurat 

în august 2015 și prin care s-a evaluat accesibilitatea în mai multe instituții publice din patru 

sectoare ale capitalei. Astfel, evaluatorii testând 131 clădiri de ordin public, au constatat 

accesibile doar 10. Alte 17 clădiri au fost constatate parțial accesibile, iar toate celelalte 104 

clădiri de menire publică au fost constatate absolut inaccesibile. Obiectele evaluate sunt plasate 

pe ,,Harta Accesibilității”, un produs care este utilizat pentru orientarea persoanelor cu 

dizabilități și pentru autorități și agenți economici ca să conștientizeze faptul că clădirile 

neaccesibile sunt spre rușinea acestora și nerespectarea dreptului la accesibilitatea infrastructurii 

sociale pentru persoane cu dizabilități. 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1058&rid=834&l=ro
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 Realizarea conferinței de presă la finele anului unde au fost prezentate rezultate în angajarea 

persoanelor cu dizabilități. În cadrul conferinței au participat și tinerii din filmulețul cu istorii de 

succe în angajare. În cadrul conferinței au participat 7 reprezentanți media.  
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2015 

 

1. Serviciul "Transport adaptat" 

Beneficiari:  

 Persoane cu dizabilități locomotorii din RM – participanți la diferite activități organizate de 

MOTIVAȚIE și alte organizații din domeniu. 

Locaţie: Mun. Chișinău 

Data activității: la solicitare, pe parcursul anului 2015 

 Scopul programului este prestarea serviciului de transport adaptat pentru persoanele cu 

dizabilități, ONG-urilor din domeniu care au organizat la fel activități cu implicarea persoanelor cu 

dizabilități locomotorii; 

Unități de transport:  

- Mercedes Sprinter anul fabricației 1999 – cu 8 locuri pasageri, dotat cu ascensor pentru 

urcarea/coborîrea utilizatorilor scaun rulant și ghidare manuală; 

- Ford Tranzit anul fabricației 2011 – cu 8 locuri pasageri, dotat cu ascensor pentru 

urcarea/coborîrea utilizatorilor scaun rulant; 

- Citroen Jumpy anul fabricației 2003 – cu 7 locuri pasageri și dotat cu ghidare manuală; 

Resurse financiare cheltuite: în anul 2015 au fost cheltuite peste 15 000 lei pentru întreținerea 

transportului. 

Activități și Rezultate: 

Transportul adaptat rămîne a fi un lux pentru 

persoane cu dizabilități, astfel acestea sunt limitate 

la participare la viața socială și economică a țării, 

de cele mai multe ori fiind nevoiți să se lipsească 

de cele mai elementare necesități cum ar fi vizita la 

medic sau procurarea medicamentelor / produselor 

alimentare. Cu părere de rău nici Asociația 

”MOTIVAȚIE” nu are posibilitate să acopere cel 

puțin o parte din necesități în transport, deoarece nu 

are șoferi angajați aparte, iar microbusele solicită 

tot mai multe resurse financiare pentru reparații și întreținere.  

Cele mai afectate de lipsa transportului adaptat sunt persoanele cu dizabilități din regiunile 

rurale. 

Viitor: 

Viitorul acestui serviciu este destul de vag, în cazul deteriorării serioase a unităților de transport 

MOTIVAȚIE nu va mai avea posibilitate să susțină persoanele cu dizabilități și să organizeze 

activitățile planificate. Astfel suntem în permanentă căutare de fonduri pentru a întreține aceste 

microbuse și pe viitor pentru a procura unele noi. Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova lobează 

adoptarea de către autoritățile publice centrale și locale a cerințelor obligatorii privind procurarea și 
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plasarea pe rute a unităților de transport adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități – în 

special utilizatorilor scaune rulante. 

 

2. Mărţişoare din suflet confecţionate de persoane cu dizabilităţi din cadrul 

Asociaţiei “MOTIVAŢIE” pentru angajaţii Gas Natural Fenosa 

Beneficiari:  

 Persoane cu dizabilități locomotorii din municipiul Chișinău.   

Locaţie: Mun. Chișinău 

Data activității: ianuarie –martie 2015 

Scopul programului este oferirea oportunității 

persoanelor cu dizabilități de a fi angajate la 

domiciliu.  

Activități și Rezultate: 

Pentru al treilea an consecutiv Gas Natural 

Fenosa în Moldova continuă frumoasa colaborare cu 

Asociaţia “MOTIVAŢIE” din Moldova privind 

confecţionarea mărţişoarelor hand-made, realizate de 

persoane cu disabilităţi locomotorii. Astfel şi în 

această primăvară, cei peste 750 angajaţi ai 

întreprinderii au fost felicitaţi cu ocazia sosirii primăverii, fiecare primind în dar câte un mărţişor şi 

o felicitare cu urări de bine.  

O persoană cu dizabilităţi fizice au muncit cu multă dragoste timp de 3 săptămâni la 

confecţionarea mărţişoarelor. 

„Activitatea de confecţionare a mărţişoarelor pentru echipa Asociaţiei înseamnă o şansă de a 

schimba situaţia în domeniul dizabilitate. Datorită colaborării cu Gas Natural Fenosa, anual avem 

posibilitatea să angajăm câteva persoane, astfel oferindu-le şansa de a munci şi a câștiga un mic 

salariu, atât de important. Totodată ceea ce ne uimeşte este dibăcia de care dau dovadă şi fineţea 

lucrărilor realizate.” Igor Meriacre, director executiv, Asociaţia “MOTIVAŢIE” din Moldova. 

„Ne bucurăm nespus de mult că prin această frumoasă colaborare reuşim să împărtăşim bucuria 

sosirii primăverii, prin dăruirea unui mărţişor simbolic angajaţilor noştri şi în acelaşi timp să 

promovăm ideea consolidării sentimentului de integrare a persoanelor cu dizabilităţi”, Silvia Radu, 

preşedinte Gas Natural Fenosa în Moldova. 

 

3. S-a realizat monitorizarea accesibilității la infrastructură a serviciilor 

aeroportuare – implicarea a fost în comun cu Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu 

dizabilități, Centrul Media pentru Tineri, ca rezultate: au fost testate serviciile de pe teritoriul 

aeroportului și inclusiv a companiilor care sunt implicate în oferirea serviciilor; s-a realizat o 

instruire pentru personalul aeroportului și personalul companiei Handling (nemijlocit care asistă 

persoanele cu dizabilități pe teritoriul aeroportului); a fost propus un document cu recomandări la 

toate spațiile de pe teritoriu (parcare, intrări, ieșiri, cameră sanitară, echipament etc). 
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4. Monitorizarea și implicarea cu adresarea către autorități a demersurilor 

cu scopul respectării dreptului la accesibilitate, transport, drumuri: au fost trimise 

mai mult de 18 demersuri, ca rezultat: amplasarea rampei la un blocul locativ; reamenajarea străzii 

Grenoble conform standardelor; implicarea Autorității Aeronautice Civile în sesizarea și 

monitorizarea servicilor oferite persoanelor cu dizabilități pe teritoriul aeroportului; Compania 

Summit Events a început lucrările de accesibilizare a spațiilor. 

 

5. Realizarea spotului de promovarea a respectării dreptului la 

infrastructură (transport public). 

 

6. Acțiunea de sensibilizare a Autorităților Centrale „Atenție – Eu ies din 

umbră!”, implicarea viceministrului a MDRC în testarea accesibilității în teritoriu, constatare: au 

sesizat că proiectele de construcție nu sunt realizate conform celor de pe hârtie. 

 

 

7. 18 Tineri cu dizabilitățicare au participat la alegeri - în calitate de observatori și 

au avut ca sarcină să monitorizeze accesul în instituția dată, efectuând în baza raportării. 

 

8. Instruirea Asistenților Personali - În luna decembrie echipa AMM în partenberia cu 

Direcția Genberală Asistență Socială a mun Chișinău a instruit 127 de Asistenți Personali din 

Serviciul social ,,Asistent personal”. 
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9. Acțiunea de sensibilizare a autorităților centrale - Asociația ”MOTIVAȚIE” din 

Moldova a organizat, în iulie 2015, o acțiune de sensibilizare la Institutul Național de Justiție (INJ), 

prin care participanților la Conferința Internațională – 5 ani de la Ratificarea de Republica Moldova 

a Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități – li s-au distribuit scutece, în semn 

de protest la faptul că evenimentele care se petrec cu participarea persoanelor cu dizabilități sînt 

organizate în localuri neaccesibile iar persoanele invitate sunt discriminate prin imposibilitatea de a 

beneficia de condiții accesibile, inclusiv la camera de baie. Ca rezultat în urma acestei acțiuni, 

administrația INJ a solicitat consultații referitor la accesibilizarea corectă a spațiilor: intrarea în 

clădire, adaptarea camerei de baie, a spațiilor interioare. În calitate de consultanți au participat: 

specialistul adaptări spații al Asociației ”MOTIVAȚIE” și un reprezentant al Centrului de Asistență 

Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD). În urma evaluării efectuate la fața locului s-a 

pregătit un proiect cu soluții tehnice necesare pentru adaptarea încăperilor; 

      

 

 

10.  În 2015 AMM a apărut în 89 de apariții media pe tematici - dreptul la muncă, 

accesibilitate, vot direct pentru fiecare alegător, dreptul la servicii sociale calitative etc; 
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Nr. Linkul Denumire activitate 

 

Tematica luna 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=qeqtWK

1-oh4 

 

Radio Molodva – Evaluarea 

proiectului ,,Pro Vot direct și 

secret pentru fiecare alegător” 

Acces la vot 5 ianuarie 2015 

2.  http://evzmd.md/ro/actualitate/social/item/1

2835-proiect-in-sustinerea-persoanelor-cu-

dizabilitati-toti-avem-dreptul-la-vot-direct-

si-secret.html 

Evenimentul zilei – Proiect în 

susținerea persoanelor cu 

dizabilități. Toți avem dreptul la 

vot direct și secret! 

Acces la vot 
12 ianuarie 2015 

3.  http://deca.md/?p=18755 

 

Conferința on-line 
Acces la vot 

15 ianuarie 2015 

4.  http://discriminare.md/persoanele-cu-

dizabilitati-asteapta-schimbari-in-domeniul-

protectiei-muncii/ 

 

Discriminare Media – 

Persoanele cu dizabilități 

așteaptă schimbări în domeniul 

protecției muncii 

Angajare în cîmpul muncii 31 ianuarie 2015 

5.  http://isc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=145

&id=672&t=/Serviciul-de-

presa/Noutati/Instruire-organizata-de-

Asociatia-MOTIVAIE-din-Moldova-i-

Fondul-Republican-de-Binefacere-Mir-

Ravnih-Vozmojnostei-cu-participarea-

Inspectiei-de-Stat-in-Constructii 

 

Inspecția de Stat în Construcții – 

Instruire organizată de Asociația 

“MOTIVAȚIE” din Moldova și 

Fondul Republican de 

Binefacere “Mir Ravnih 

Vozmojnostei” cu participarea 

Inspecţiei de Stat în Construcţii 

Accesibilitate 02 februarie 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=qeqtWK1-oh4
https://www.youtube.com/watch?v=qeqtWK1-oh4
http://evzmd.md/ro/actualitate/social/item/12835-proiect-in-sustinerea-persoanelor-cu-dizabilitati-toti-avem-dreptul-la-vot-direct-si-secret.html
http://evzmd.md/ro/actualitate/social/item/12835-proiect-in-sustinerea-persoanelor-cu-dizabilitati-toti-avem-dreptul-la-vot-direct-si-secret.html
http://evzmd.md/ro/actualitate/social/item/12835-proiect-in-sustinerea-persoanelor-cu-dizabilitati-toti-avem-dreptul-la-vot-direct-si-secret.html
http://evzmd.md/ro/actualitate/social/item/12835-proiect-in-sustinerea-persoanelor-cu-dizabilitati-toti-avem-dreptul-la-vot-direct-si-secret.html
http://deca.md/?p=18755
http://discriminare.md/persoanele-cu-dizabilitati-asteapta-schimbari-in-domeniul-protectiei-muncii/
http://discriminare.md/persoanele-cu-dizabilitati-asteapta-schimbari-in-domeniul-protectiei-muncii/
http://discriminare.md/persoanele-cu-dizabilitati-asteapta-schimbari-in-domeniul-protectiei-muncii/
http://isc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=145&id=672&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Instruire-organizata-de-Asociatia-MOTIVAIE-din-Moldova-i-Fondul-Republican-de-Binefacere-Mir-Ravnih-Vozmojnostei-cu-participarea-Inspectiei-de-Stat-in-Constructii
http://isc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=145&id=672&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Instruire-organizata-de-Asociatia-MOTIVAIE-din-Moldova-i-Fondul-Republican-de-Binefacere-Mir-Ravnih-Vozmojnostei-cu-participarea-Inspectiei-de-Stat-in-Constructii
http://isc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=145&id=672&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Instruire-organizata-de-Asociatia-MOTIVAIE-din-Moldova-i-Fondul-Republican-de-Binefacere-Mir-Ravnih-Vozmojnostei-cu-participarea-Inspectiei-de-Stat-in-Constructii
http://isc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=145&id=672&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Instruire-organizata-de-Asociatia-MOTIVAIE-din-Moldova-i-Fondul-Republican-de-Binefacere-Mir-Ravnih-Vozmojnostei-cu-participarea-Inspectiei-de-Stat-in-Constructii
http://isc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=145&id=672&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Instruire-organizata-de-Asociatia-MOTIVAIE-din-Moldova-i-Fondul-Republican-de-Binefacere-Mir-Ravnih-Vozmojnostei-cu-participarea-Inspectiei-de-Stat-in-Constructii
http://isc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=145&id=672&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Instruire-organizata-de-Asociatia-MOTIVAIE-din-Moldova-i-Fondul-Republican-de-Binefacere-Mir-Ravnih-Vozmojnostei-cu-participarea-Inspectiei-de-Stat-in-Constructii
http://isc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=145&id=672&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/Instruire-organizata-de-Asociatia-MOTIVAIE-din-Moldova-i-Fondul-Republican-de-Binefacere-Mir-Ravnih-Vozmojnostei-cu-participarea-Inspectiei-de-Stat-in-Constructii
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6.  http://deca.md/?p=18798 

 

Conferința online Acces la vot 04 februarie 2015 

7.  http://trm.md/ro/social/persoanele-cu-

dizabilita-i-vor-fi-implicate-la-proiectarea-

edificiilor-de-menire-socio-culturala/ 

 

Radio Moldova –  

Persoanele cu dizabilităţi vor fi 

implicate la proiectarea 

edificiilor de menire socio-

culturală 

Accesibilitate 05 februarie 2015 

8.  http://www.publika.md/emisiuni/--------------

--------_381.html#editia3503191 

 

День за днём - Publika Acces la vot 17 februarie 2015 

9.  http://deca.md/?p=18812 

 

Conferința online Acces la vot 17 februarie 2015 

10.  https://www.youtube.com/watch?v=eLnvfU

RaZfg#t=825 

 

Știrile săptămânii – Teleradio 

Găgăuzii 

Accesibilitate 28 februarie 2015 

11.   Vocea Basarabiei – Specialiști la 

microfon 

Drepturi 18 martie 2015 

12.  https://www.youtube.com/watch?v=wB2vC

K8SJ3w 

 

Accent TV – Специальный 

репортаж на Акчент ТВ 

'тротуары' 

Accesibilitate 20 martie 2015 

13.  http://www.ipn.md/ro/societate/68467 

 

IPN – Dezbateri despre dreptul 

la vot al persoanelor cu cerinţe 

Acces la vot 27 martie 2015 

http://deca.md/?p=18798
http://trm.md/ro/social/persoanele-cu-dizabilita-i-vor-fi-implicate-la-proiectarea-edificiilor-de-menire-socio-culturala/
http://trm.md/ro/social/persoanele-cu-dizabilita-i-vor-fi-implicate-la-proiectarea-edificiilor-de-menire-socio-culturala/
http://trm.md/ro/social/persoanele-cu-dizabilita-i-vor-fi-implicate-la-proiectarea-edificiilor-de-menire-socio-culturala/
http://www.publika.md/emisiuni/----------------------_381.html#editia3503191
http://www.publika.md/emisiuni/----------------------_381.html#editia3503191
http://deca.md/?p=18812
https://www.youtube.com/watch?v=eLnvfURaZfg#t=825
https://www.youtube.com/watch?v=eLnvfURaZfg#t=825
https://www.youtube.com/watch?v=wB2vCK8SJ3w
https://www.youtube.com/watch?v=wB2vCK8SJ3w
http://www.ipn.md/ro/societate/68467
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speciale 

 http://www.amnesty.md/media/carta-

drepturilor-episodul-xii-discriminarea/ 

 

Carta drepturilor – Amnesty Drepturi 27 martie 2015 

14.  http://www.voceabasarabiei.net/site/article/2

065 

 

Vocea Basarabiei – Instituțiile 

publice de pe ambele maluri ale 

Nistrului devin mai accesibile 

pentru persanele cu dizabilități 

Accesibilitate 28 martie 2015 

15.  http://adevarul.ro/moldova/social/dreptul-

familie-lezat-moldova-femeile-dizabilitati-

locomotorii-

1_5518d7fd448e03c0fd0ab401/index.html 

 

Ziarul Adevărul – Dreptul la 

familie, lezat în Moldova 

femeilor cu dizabilități (Polina 

Cupcea) 

Drepturi 30 martie 2015 

16.   Tele – radio Moldova, 

Emisiunea Ochiul interior  

Drepturi 4 aprilie 2015 

17.  https://www.youtube.com/watch?t=62&v=L

966piskKR4 

Europa pentru tine Emisiune 2 Drepturi 6 aprilie 2015 

18.  https://www.youtube.com/watch?v=r83T_6

VF4gU 

Iubește această abilitate – 

Festival de Filme „Șanse egale 

pentru fiecare” 

Drepturi 7 aprilie 2015 

19.  https://www.youtube.com/watch?v=y92CSB

mMpM8 

Sicking job – Festival de Filme 

„Șanse egale pentru fiecare” 

Drepturi  7 aprilie 2015 

20.  http://www.penitenciar.gov.md/ro/content/d

epartamentul-instituţiilor-penitenciare-şi-

Departamentul Instituţiilor 

Penitenciare şi Asociaţia 

Accesibiliate 9 aprilie 2015 

http://www.amnesty.md/media/carta-drepturilor-episodul-xii-discriminarea/
http://www.amnesty.md/media/carta-drepturilor-episodul-xii-discriminarea/
http://www.voceabasarabiei.net/site/article/2065
http://www.voceabasarabiei.net/site/article/2065
http://adevarul.ro/moldova/social/dreptul-familie-lezat-moldova-femeile-dizabilitati-locomotorii-1_5518d7fd448e03c0fd0ab401/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/dreptul-familie-lezat-moldova-femeile-dizabilitati-locomotorii-1_5518d7fd448e03c0fd0ab401/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/dreptul-familie-lezat-moldova-femeile-dizabilitati-locomotorii-1_5518d7fd448e03c0fd0ab401/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/dreptul-familie-lezat-moldova-femeile-dizabilitati-locomotorii-1_5518d7fd448e03c0fd0ab401/index.html
https://www.youtube.com/watch?t=62&v=L966piskKR4
https://www.youtube.com/watch?t=62&v=L966piskKR4
https://www.youtube.com/watch?v=r83T_6VF4gU
https://www.youtube.com/watch?v=r83T_6VF4gU
https://www.youtube.com/watch?v=y92CSBmMpM8
https://www.youtube.com/watch?v=y92CSBmMpM8
http://www.penitenciar.gov.md/ro/content/departamentul-instituţiilor-penitenciare-şi-asociaţia-
http://www.penitenciar.gov.md/ro/content/departamentul-instituţiilor-penitenciare-şi-asociaţia-
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asociaţia-„motivaţie”-au-parafat-un-acord-

de 

„Motivaţie” au parafat un acord 

de colaborare 

21.  http://newsmaker.md/rus/novosti/sovet-po-

nediskriminatsii-napravil-rekomendatsii-

parlamentu-12166  

Совет по недискриминации 

направил рекомендации 

парламенту - Newsmarker 

Drepturi 30 aprilie 2015 

22.   Radio Moldova Actualități Drepturi 14 mai 2015 

23.  http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-

gasca-voluntarilor-10122173/  

Jurnal TV Voluntariat 14 mai 2015 

24.  http://www.keystonemoldova.md/ro/news-

and-events/article.php?id=199  

Keystone Moldova Drepturi 15 mai 2015 

25.   Tinerimea Moldovei Drepturi 17 mai 2015 

26.  http://www.parlament.md/Actualitate/Comu

nicatedepresa/tabid/90/ContentId/2144/Page

/0/language/en-US/Default.aspx  

Pagina web a Parlamentului RM Drepturi 18 mai 2015 

27.  http://diez.md/2015/05/28/cele-mai-bune-4-

companii-autohtone-care-sustin-persoanele-

cu-dizabilitati/  

Diez.md – Cele mai bune 4 

companii autohtone care susțin 

persoanele cu dizabilități 

Angajare în cîmpul muncii 28 mai 2015 

28.  http://www.pdm.md/ro/noutati/stiri/primele-

fapte-bune-monica-babuc-instaleaza-rampe-

de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-

mai-multe-locatii-din-chisinau  

Primele fapte bune! Monica 

Babuc instalează rampe de acces 

pentru persoanele cu dizabilități, 

în mai multe locaţii din Chişinău 

Accesibilitate 30 mai 2015 

29.  http://www.canal3.md/ro/news/rampe-de-

acces-pentru-persoanele-cu-nevoi-speciale  

Rampe de acces pentru 

persoanele cu nevoi speciale 

Accesibilitate 31 mai 2015 

http://www.penitenciar.gov.md/ro/content/departamentul-instituţiilor-penitenciare-şi-asociaţia-
http://www.penitenciar.gov.md/ro/content/departamentul-instituţiilor-penitenciare-şi-asociaţia-
http://newsmaker.md/rus/novosti/sovet-po-nediskriminatsii-napravil-rekomendatsii-parlamentu-12166
http://newsmaker.md/rus/novosti/sovet-po-nediskriminatsii-napravil-rekomendatsii-parlamentu-12166
http://newsmaker.md/rus/novosti/sovet-po-nediskriminatsii-napravil-rekomendatsii-parlamentu-12166
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/5/15/hai-in-gasca-voluntarilor-10122173/
http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=199
http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=199
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2144/Page/0/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2144/Page/0/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2144/Page/0/language/en-US/Default.aspx
http://diez.md/2015/05/28/cele-mai-bune-4-companii-autohtone-care-sustin-persoanele-cu-dizabilitati/
http://diez.md/2015/05/28/cele-mai-bune-4-companii-autohtone-care-sustin-persoanele-cu-dizabilitati/
http://diez.md/2015/05/28/cele-mai-bune-4-companii-autohtone-care-sustin-persoanele-cu-dizabilitati/
http://www.pdm.md/ro/noutati/stiri/primele-fapte-bune-monica-babuc-instaleaza-rampe-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-mai-multe-locatii-din-chisinau
http://www.pdm.md/ro/noutati/stiri/primele-fapte-bune-monica-babuc-instaleaza-rampe-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-mai-multe-locatii-din-chisinau
http://www.pdm.md/ro/noutati/stiri/primele-fapte-bune-monica-babuc-instaleaza-rampe-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-mai-multe-locatii-din-chisinau
http://www.pdm.md/ro/noutati/stiri/primele-fapte-bune-monica-babuc-instaleaza-rampe-de-acces-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-mai-multe-locatii-din-chisinau
http://www.canal3.md/ro/news/rampe-de-acces-pentru-persoanele-cu-nevoi-speciale
http://www.canal3.md/ro/news/rampe-de-acces-pentru-persoanele-cu-nevoi-speciale
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30.  http://www.realitatea.md/emisiuni/realitatea-

defecta.html  

Realitatea Defectă Drepturi 6 iunie 2015 

31.  http://unimedia.info/interviu/91.html  

 

Interviu cu Mariana Morari: Nu 

există dizabilitate care să te 

împiedice să-ți atingi scopul în 

viață 

Drepturi 11 iunie 2015 

32.  https://www.facebook.com/6374222396407

59/videos/843670802349234/?pnref=story  

Istorii Urbane – CÂTEVA ORE 

ÎN SCAUNUL RULANT 

Accesibilitate 11 iunie 2015 

33.  https://www.facebook.com/5639513337083

05/videos/595330630570375/  

Neața – NEAȚA, 

EXPERIMENT SOCIAL 

Accesibilitate 11 iunie 2015 

34.  https://www.youtube.com/watch?v=tvTVgQ

CVNvQ&feature=youtu.be  

Vino și tu la vot! Dreptul la vot 13 iunie 2015 

35.  http://www.timpul.md/articol/omeri-de-

tineri-pentru-ca-au-o-dizabilitate-

76560.html  

Șomeri de tineri, pentru că au o 

dizabilitate 
Angajare în cîmpul muncii 8 iulie 2015 

36.  http://trm.md/ro/social/autoritatile-promit-o-

ampla-incadrare-in-campul-muncii-a-

persoanelor-cu-dizabilitati/  

Autorităţile promit o amplă 

încadrare în câmpul muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi 

Angajare în cîmpul muncii 09 iulie 2015 

37.  
 

Radio Moldova – Conferință, 

Convenția ONU 
Drepturi 09 iulie 2015 

38.  http://point.md/ru/novosti/obschestvo/dostup

-lic-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-v-

uchrezhdeniya-i-obschestvennij-transport-

ogorozhen  

Доступ лиц с ограниченными 

возможностями в учреждения 

и общественный транспорт 

огорожен 

Accesibilitate 10 iulie 2015 

http://www.realitatea.md/emisiuni/realitatea-defecta.html
http://www.realitatea.md/emisiuni/realitatea-defecta.html
http://unimedia.info/interviu/91.html
https://www.facebook.com/637422239640759/videos/843670802349234/?pnref=story
https://www.facebook.com/637422239640759/videos/843670802349234/?pnref=story
https://www.facebook.com/563951333708305/videos/595330630570375/
https://www.facebook.com/563951333708305/videos/595330630570375/
https://www.youtube.com/watch?v=tvTVgQCVNvQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tvTVgQCVNvQ&feature=youtu.be
http://www.timpul.md/articol/omeri-de-tineri-pentru-ca-au-o-dizabilitate-76560.html
http://www.timpul.md/articol/omeri-de-tineri-pentru-ca-au-o-dizabilitate-76560.html
http://www.timpul.md/articol/omeri-de-tineri-pentru-ca-au-o-dizabilitate-76560.html
http://trm.md/ro/social/autoritatile-promit-o-ampla-incadrare-in-campul-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/
http://trm.md/ro/social/autoritatile-promit-o-ampla-incadrare-in-campul-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/
http://trm.md/ro/social/autoritatile-promit-o-ampla-incadrare-in-campul-muncii-a-persoanelor-cu-dizabilitati/
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/dostup-lic-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-v-uchrezhdeniya-i-obschestvennij-transport-ogorozhen
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/dostup-lic-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-v-uchrezhdeniya-i-obschestvennij-transport-ogorozhen
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/dostup-lic-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-v-uchrezhdeniya-i-obschestvennij-transport-ogorozhen
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/dostup-lic-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-v-uchrezhdeniya-i-obschestvennij-transport-ogorozhen
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39.  http://www.canalregional.md/index.php/soci

al/item/4938-ratificare-conventie  

5 ani de la ratificarea Convenţiei 

ONU 

Accesibilitate 

10 iulie 2015 

40.  

http://inj.md/node/1095  

Drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi: subiect de conferinţă 

internaţională 

Accesibilitate 

10 iulie 2015 

41.  http://www.timpul.md/articol/accesul-

persoanelor-cu-dizabilitati-in-institutii-si-

transportul-public-este-ingradit--76677.html  

Accesul persoanelor cu 

dizabilităţi în instituţii şi 

transportul public este îngrădit 

Accesibilitate 

10 iulie 2015 

42.  http://canalregional.md/index.php/emisiuni/l

oc-de-dialog/item/4987-drepturile-

persoanelor-cu-dizabilităţi,-doar-pe-hârtie  

Drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, doar pe hârtie?! 
Drepturi 15 iulie 2015 

43.  http://www.moldova.org/igor-meriacre-

omul-exemplu-poti-fi-activ-in-societate-si-

in-scaunul-rulant/  

Igor Meriacre, omul-exemplu: 

Poți fi activ în societate și în 

scaunul rulant 

Drepturi 16 iulie 2015 

44.  https://www.facebook.com/pages/Chișinăul-

accesibil-pentru-

TOȚI/857222361030639?fref=ts  

Pagină pe Facebook – Chișinăul 

accesibil pentru TOȚI 

Accesibilitate 

31 iulie 2015 

45.  https://www.facebook.com/events/14673012

40256083/  

Eveniment pe Facebook – 

Chișinăul accesibil pentru TOȚI 

Accesibilitate 

31 iulie 2015 

46.  FB, pagina Ask a Mom Postări pe Facebook 
Accesibilitate 

3 august 2015 

47.  
Postare FB, Alina Găină 

Radio Național FM – emisiune 

în direct, ora 9:15 

Accesibilitate 

4 august 2015 

48.  Postare FB, Alina Găină Radio Moldova Tineret – 
Accesibilitate 

4 august 2015 

http://www.canalregional.md/index.php/social/item/4938-ratificare-conventie
http://www.canalregional.md/index.php/social/item/4938-ratificare-conventie
http://inj.md/node/1095
http://www.timpul.md/articol/accesul-persoanelor-cu-dizabilitati-in-institutii-si-transportul-public-este-ingradit--76677.html
http://www.timpul.md/articol/accesul-persoanelor-cu-dizabilitati-in-institutii-si-transportul-public-este-ingradit--76677.html
http://www.timpul.md/articol/accesul-persoanelor-cu-dizabilitati-in-institutii-si-transportul-public-este-ingradit--76677.html
http://canalregional.md/index.php/emisiuni/loc-de-dialog/item/4987-drepturile-persoanelor-cu-dizabilităţi,-doar-pe-hârtie
http://canalregional.md/index.php/emisiuni/loc-de-dialog/item/4987-drepturile-persoanelor-cu-dizabilităţi,-doar-pe-hârtie
http://canalregional.md/index.php/emisiuni/loc-de-dialog/item/4987-drepturile-persoanelor-cu-dizabilităţi,-doar-pe-hârtie
http://www.moldova.org/igor-meriacre-omul-exemplu-poti-fi-activ-in-societate-si-in-scaunul-rulant/
http://www.moldova.org/igor-meriacre-omul-exemplu-poti-fi-activ-in-societate-si-in-scaunul-rulant/
http://www.moldova.org/igor-meriacre-omul-exemplu-poti-fi-activ-in-societate-si-in-scaunul-rulant/
https://www.facebook.com/pages/Chișinăul-accesibil-pentru-TOȚI/857222361030639?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Chișinăul-accesibil-pentru-TOȚI/857222361030639?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Chișinăul-accesibil-pentru-TOȚI/857222361030639?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1467301240256083/
https://www.facebook.com/events/1467301240256083/
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emisiune în direct (pentru 

regiuni), ora 18:20 

49.  http://www.eumama.md/articole/chisinaul-

accesibil-pentru-toti-te-invita-sa-testezi-

accesibilitatea-din-sectorul-tau  

„Chișinăul accesibil pentru Toți” 

te invită să testezi accesibilitatea 

din sectorul tău 

Accesibilitate 

4 august 2015 

50.  http://diez.md/2015/08/04/recomandari-de-

evenimente-pentru-miercuri-5-august/  

Recomandări de evenimente 

pentru miercuri, 5 august 

Accesibilitate 

4 august 2015 

51.  

http://protv.md/stiri/actualitate/chisinaul-

neaccesibil-pentru-toti-mamicile-cu-

carucioare-si-persoanele---1078991.html  

Chisinaul NEACCESIBIL 

pentru toti: Mamicile cu 

carucioare si persoanele cu 

DIZABILITATI se plang ca nu 

au acces la institutiile PUBLICE 

- VIDEO 

Accesibilitate 

5 august 2015 

52.  http://point.md/ru/novosti/obschestvo/obsch

estvennie-zdaniya-kishineva-proveryat-na-

dostupnostj  

Общественные здания 

Кишинева проверят на 

доступность 

Accesibilitate 

5 august 2015 

53.  http://trm.md/ro/social/mai-mul-i-activi-ti-

au-testat-astazi-accesibilitatea-in-institu-iile-

publice/  

Mesager din 5 august 2015 

Accesibilitate 

5 august 2015 

54.  http://unimedia.info/stiri/accesibilitatea-

cladirilor-publice-din-capitala-in-vizorul-

ong-urilor-vrem-cladiri-accesibile-dar-nu-

rampe-impracticabile-98818.html  

Accesibilitatea clădirilor publice 

din capitală în vizorul ONG-

urilor: Vrem cladiri accesibile 

dar nu rampe impracticabile 

Accesibilitate 

5 august 2015 

55.  http://www.moldovenii.md/ru/news/view/ta

xon/67/id/17443/from/gis  
В столице прошел марафон 

"Кишинев, доступный для 

Accesibilitate 

5 august 2015 

http://www.eumama.md/articole/chisinaul-accesibil-pentru-toti-te-invita-sa-testezi-accesibilitatea-din-sectorul-tau
http://www.eumama.md/articole/chisinaul-accesibil-pentru-toti-te-invita-sa-testezi-accesibilitatea-din-sectorul-tau
http://www.eumama.md/articole/chisinaul-accesibil-pentru-toti-te-invita-sa-testezi-accesibilitatea-din-sectorul-tau
http://diez.md/2015/08/04/recomandari-de-evenimente-pentru-miercuri-5-august/
http://diez.md/2015/08/04/recomandari-de-evenimente-pentru-miercuri-5-august/
http://protv.md/stiri/actualitate/chisinaul-neaccesibil-pentru-toti-mamicile-cu-carucioare-si-persoanele---1078991.html
http://protv.md/stiri/actualitate/chisinaul-neaccesibil-pentru-toti-mamicile-cu-carucioare-si-persoanele---1078991.html
http://protv.md/stiri/actualitate/chisinaul-neaccesibil-pentru-toti-mamicile-cu-carucioare-si-persoanele---1078991.html
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/obschestvennie-zdaniya-kishineva-proveryat-na-dostupnostj
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/obschestvennie-zdaniya-kishineva-proveryat-na-dostupnostj
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/obschestvennie-zdaniya-kishineva-proveryat-na-dostupnostj
http://trm.md/ro/social/mai-mul-i-activi-ti-au-testat-astazi-accesibilitatea-in-institu-iile-publice/
http://trm.md/ro/social/mai-mul-i-activi-ti-au-testat-astazi-accesibilitatea-in-institu-iile-publice/
http://trm.md/ro/social/mai-mul-i-activi-ti-au-testat-astazi-accesibilitatea-in-institu-iile-publice/
http://unimedia.info/stiri/accesibilitatea-cladirilor-publice-din-capitala-in-vizorul-ong-urilor-vrem-cladiri-accesibile-dar-nu-rampe-impracticabile-98818.html
http://unimedia.info/stiri/accesibilitatea-cladirilor-publice-din-capitala-in-vizorul-ong-urilor-vrem-cladiri-accesibile-dar-nu-rampe-impracticabile-98818.html
http://unimedia.info/stiri/accesibilitatea-cladirilor-publice-din-capitala-in-vizorul-ong-urilor-vrem-cladiri-accesibile-dar-nu-rampe-impracticabile-98818.html
http://unimedia.info/stiri/accesibilitatea-cladirilor-publice-din-capitala-in-vizorul-ong-urilor-vrem-cladiri-accesibile-dar-nu-rampe-impracticabile-98818.html
http://www.moldovenii.md/ru/news/view/taxon/67/id/17443/from/gis
http://www.moldovenii.md/ru/news/view/taxon/67/id/17443/from/gis
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всех" 

56.  
http://www.moldpres.md/ru/news/2015/08/0

5/15005229  

В столице прошел марафон 

"Кишинев, доступный для 

всех" 

Accesibilitate 

5 august 2015 

57.  http://www.moldova.org/rampe-si-trotuare-

impracticabile-chisinaul-nu-este-accesibil-

pentru-toti-video/  

Rampe și trotuare 

impracticabile! Chișinăul nu este 

accesibil pentru toți/ VIDEO 

Accesibilitate 

5 august 2015 

58.  http://diez.md/2015/08/05/foto-cat-de-

accesibila-este-strada-31-august-din-

capitala-pentru-persoanele-cu-dizabilitati/  

(foto) Cât de accesibilă este 

strada 31 august din capitală 

pentru persoanele cu dizabilități 

Accesibilitate 

5 august 2015 

59.  http://www.canal3.md/ru/peredachi/novosti-

canal3-2000-05-08-2015  

Новости Canal3, 20:00 – 

05.08.2015, Min – 19:39 

Accesibilitate 

5 august 2015 

60.  
http://ziarulnational.md/accesibilitatea-in-

institutiile-publice-solicitata-de-persoanele-

cu-dizabilitati-si-mamicile-cu-carucioare/  

Accesibilitatea în instituțiile 

publice, SOLICITATĂ de 

persoanele cu dizabilități și 

mămicile cu cărucioare 

Accesibilitate 

5 august 2015 

61.  http://voceatinerilor.md/article/maratonul-

accesibilitatii-si-rezultatele-lui-379.html  

Maratonul accesibilității și 

rezultatele lui 

Accesibilitate 

5 august 2015 

62.  http://voceatinerilor.md/article/maratonul-

accesibilitatii-la-chisinau-377.html 

Maratonul accesibilității la 

Chișinău 

Accesibilitate 

3 august 2015 

63.  FB, pagina Xeniei Siminciuc Postare pe Facebook Parteneriat 5 august 2015 

64.  FB, pagina Ludmilei Iachim Postare pe Facebook Parteneriat 5 august 2015 

http://www.moldpres.md/ru/news/2015/08/05/15005229
http://www.moldpres.md/ru/news/2015/08/05/15005229
http://www.moldova.org/rampe-si-trotuare-impracticabile-chisinaul-nu-este-accesibil-pentru-toti-video/
http://www.moldova.org/rampe-si-trotuare-impracticabile-chisinaul-nu-este-accesibil-pentru-toti-video/
http://www.moldova.org/rampe-si-trotuare-impracticabile-chisinaul-nu-este-accesibil-pentru-toti-video/
http://diez.md/2015/08/05/foto-cat-de-accesibila-este-strada-31-august-din-capitala-pentru-persoanele-cu-dizabilitati/
http://diez.md/2015/08/05/foto-cat-de-accesibila-este-strada-31-august-din-capitala-pentru-persoanele-cu-dizabilitati/
http://diez.md/2015/08/05/foto-cat-de-accesibila-este-strada-31-august-din-capitala-pentru-persoanele-cu-dizabilitati/
http://www.canal3.md/ru/peredachi/novosti-canal3-2000-05-08-2015
http://www.canal3.md/ru/peredachi/novosti-canal3-2000-05-08-2015
http://ziarulnational.md/accesibilitatea-in-institutiile-publice-solicitata-de-persoanele-cu-dizabilitati-si-mamicile-cu-carucioare/
http://ziarulnational.md/accesibilitatea-in-institutiile-publice-solicitata-de-persoanele-cu-dizabilitati-si-mamicile-cu-carucioare/
http://ziarulnational.md/accesibilitatea-in-institutiile-publice-solicitata-de-persoanele-cu-dizabilitati-si-mamicile-cu-carucioare/
http://voceatinerilor.md/article/maratonul-accesibilitatii-si-rezultatele-lui-379.html
http://voceatinerilor.md/article/maratonul-accesibilitatii-si-rezultatele-lui-379.html
http://voceatinerilor.md/article/maratonul-accesibilitatii-la-chisinau-377.html
http://voceatinerilor.md/article/maratonul-accesibilitatii-la-chisinau-377.html
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65.  
Postare Facebook, platforma Ask a Mom 

Radio Plai – emisiune în direct, 

ora 10:00 

Accesibilitate 

7 august 2015 

66.  http://voceatinerilor.md/article/--au-obtinut-

verde-pentru-accesibilitate-380.html  

Au obținut verde pentru 

accesibilitate 

Accesibilitate 

7 august 2015 

67.  http://presainblugi.com/interviu-mariana-

morari-transforma-dizabilitatea-intr-o-

abilitate/  

INTERVIU – Mariana Morari: 

Transforma dizabilitatea intr-o 

abilitate 

Accesibilitate 

9 august 2015 

68.  https://youngspiritsforhumanity.wordpress.c

om/2015/08/10/interviu-cu-doamna-

mariana-morari-manager-comunicare-si-

relatii-publice-in-cadrul-asciatiei-motivatie-

din-moldova-integrarea-si-sprijinirea-

persoanelor-cu-dizabilitati/  

Intergrare și sprijinirea 

persoanelor cu dizabilități cu M. 

Morari 

Accesibilitate 

9 august 2015 

69.  https://www.youtube.com/watch?t=121&v=

FNvoSixp6OQ  

Chișinăul accesibil - Maraton 

2015 (Colaj video) 

Accesibilitate 

14.08.2015 

70.  
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro

&idc=5&t=/Oameni/  

Nu există bariere, atunci când ai 

o pasiune 

 

Accesibilitate 

03.09.2015 

71.  http://jurnaltv.md/ro/news/2015/9/9/frumuse

tea-porneste-din-interior-10153980/#1 
Frumuseţea porneşte din interior Drepturi 09.09.2015 

72.  
http://ru.sputnik.md/moldova/20150813/131

4941.html  

В Молдове никто не 

поддерживает соцпрограммы 

для инвалидов 

Parteneriat 13.08.2015 

http://voceatinerilor.md/article/--au-obtinut-verde-pentru-accesibilitate-380.html
http://voceatinerilor.md/article/--au-obtinut-verde-pentru-accesibilitate-380.html
http://presainblugi.com/interviu-mariana-morari-transforma-dizabilitatea-intr-o-abilitate/
http://presainblugi.com/interviu-mariana-morari-transforma-dizabilitatea-intr-o-abilitate/
http://presainblugi.com/interviu-mariana-morari-transforma-dizabilitatea-intr-o-abilitate/
https://youngspiritsforhumanity.wordpress.com/2015/08/10/interviu-cu-doamna-mariana-morari-manager-comunicare-si-relatii-publice-in-cadrul-asciatiei-motivatie-din-moldova-integrarea-si-sprijinirea-persoanelor-cu-dizabilitati/
https://youngspiritsforhumanity.wordpress.com/2015/08/10/interviu-cu-doamna-mariana-morari-manager-comunicare-si-relatii-publice-in-cadrul-asciatiei-motivatie-din-moldova-integrarea-si-sprijinirea-persoanelor-cu-dizabilitati/
https://youngspiritsforhumanity.wordpress.com/2015/08/10/interviu-cu-doamna-mariana-morari-manager-comunicare-si-relatii-publice-in-cadrul-asciatiei-motivatie-din-moldova-integrarea-si-sprijinirea-persoanelor-cu-dizabilitati/
https://youngspiritsforhumanity.wordpress.com/2015/08/10/interviu-cu-doamna-mariana-morari-manager-comunicare-si-relatii-publice-in-cadrul-asciatiei-motivatie-din-moldova-integrarea-si-sprijinirea-persoanelor-cu-dizabilitati/
https://youngspiritsforhumanity.wordpress.com/2015/08/10/interviu-cu-doamna-mariana-morari-manager-comunicare-si-relatii-publice-in-cadrul-asciatiei-motivatie-din-moldova-integrarea-si-sprijinirea-persoanelor-cu-dizabilitati/
https://youngspiritsforhumanity.wordpress.com/2015/08/10/interviu-cu-doamna-mariana-morari-manager-comunicare-si-relatii-publice-in-cadrul-asciatiei-motivatie-din-moldova-integrarea-si-sprijinirea-persoanelor-cu-dizabilitati/
https://www.youtube.com/watch?t=121&v=FNvoSixp6OQ
https://www.youtube.com/watch?t=121&v=FNvoSixp6OQ
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=5&t=/Oameni/
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=5&t=/Oameni/
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/9/9/frumusetea-porneste-din-interior-10153980/#1
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/9/9/frumusetea-porneste-din-interior-10153980/#1
http://ru.sputnik.md/moldova/20150813/1314941.html
http://ru.sputnik.md/moldova/20150813/1314941.html
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73.  

http://www.caa.md/rom/news/item108/ 

2 Octombrie 2015, Chișinău - 

AAC a lansat un concept de 

servicii pentru pasagerii cu 

dizabilități 

Accesibilitate 

02.10.2015 

74.  http://voceatinerilor.md/article/aeroportul-

international-chisinau-ar-putea-deveni-mai-

accesibil-pentru-persoanele-cu-dizabilitati---

-411.html  

Aeroportul Internațional 

Chișinău ar putea deveni mai 

accesibil pentru persoanele cu 

dizabilități 

Accesibilitate 

02.10.2015 

75.  

http://ru.sputnik.md/society/20151005/2182

015.html  

Люди с ограниченными 

возможностями 

протестировали сервис 

аэропорта 

 

Accesibilitate 

05.10.2015 

76.  http://www.publika.md/persoanele-cu-

dizabilitati-vor-putea-zbura-mai-usor-ce-

facilitati-le-propune-aac-foto_2415601.html 

 

Persoanele cu dizabilităţi vor 

putea zbura mai uşor. Ce 

facilităţi le propune AAC 

Accesibilitate 

05.10.2015 

77.  
 

 

http://www.trm.md/ro/social/autoritatea-

aeronautica-civila-a-lansat-un-concept-de-

servicii-pentru-pasagerii-cu-dizabilita-i/ 

 

Autoritatea Aeronautică Civilă a 

lansat un concept de servicii 

pentru pasagerii cu dizabilităţi 

 

Accesibilitate 

06.10.2015 

78.  http://www.zdg.md/editia-

print/social/handicapul-societatii-privit-

dintr-un-scaun-rulant  

Handicapul societății privit 

dintr-un scaun rulant 

Accesibilitate 

15.10.2015 

http://www.caa.md/rom/news/item108/
http://voceatinerilor.md/article/aeroportul-international-chisinau-ar-putea-deveni-mai-accesibil-pentru-persoanele-cu-dizabilitati----411.html
http://voceatinerilor.md/article/aeroportul-international-chisinau-ar-putea-deveni-mai-accesibil-pentru-persoanele-cu-dizabilitati----411.html
http://voceatinerilor.md/article/aeroportul-international-chisinau-ar-putea-deveni-mai-accesibil-pentru-persoanele-cu-dizabilitati----411.html
http://voceatinerilor.md/article/aeroportul-international-chisinau-ar-putea-deveni-mai-accesibil-pentru-persoanele-cu-dizabilitati----411.html
http://ru.sputnik.md/society/20151005/2182015.html
http://ru.sputnik.md/society/20151005/2182015.html
http://www.publika.md/persoanele-cu-dizabilitati-vor-putea-zbura-mai-usor-ce-facilitati-le-propune-aac-foto_2415601.html
http://www.publika.md/persoanele-cu-dizabilitati-vor-putea-zbura-mai-usor-ce-facilitati-le-propune-aac-foto_2415601.html
http://www.publika.md/persoanele-cu-dizabilitati-vor-putea-zbura-mai-usor-ce-facilitati-le-propune-aac-foto_2415601.html
http://www.trm.md/ro/social/autoritatea-aeronautica-civila-a-lansat-un-concept-de-servicii-pentru-pasagerii-cu-dizabilita-i/
http://www.trm.md/ro/social/autoritatea-aeronautica-civila-a-lansat-un-concept-de-servicii-pentru-pasagerii-cu-dizabilita-i/
http://www.trm.md/ro/social/autoritatea-aeronautica-civila-a-lansat-un-concept-de-servicii-pentru-pasagerii-cu-dizabilita-i/
http://www.zdg.md/editia-print/social/handicapul-societatii-privit-dintr-un-scaun-rulant
http://www.zdg.md/editia-print/social/handicapul-societatii-privit-dintr-un-scaun-rulant
http://www.zdg.md/editia-print/social/handicapul-societatii-privit-dintr-un-scaun-rulant
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79.  
http://ru.sputnik.md/society/20151020/2492

952.html  

Проблемы инвалидов в 

Молдове: комфорт им только 

снится 

Drepturi 20.10.2015 

80.  
http://ru.sputnik.md/society/20151021/2517

931.html  

Почти 200 тысяч людей с 

инвалидностью 

зарегистрировано в Молдове 

Drepturi 21.10.2015 

81.  
http://ru.sputnik.md/mnenie/20151022/2564

893.html  

В Молдове будет разработан 

Закон о социальном 

предпринимательстве 

Antreprenoriat Social 22.10.2015 

82.  

http://www.caa.md/rom/news/item114/  

30 Octombrie 2015, Chișinău - 

Prima instruire a personalului 

aeroportuar privind incluziunea 

persoanele cu dizabilități 

 

Accesibilitate 30.10.2015 

83.  http://www.timpul.md/articol/cum-o-femeie-

cu-dizabilitai-i-a-facut-dreptate-83163.html 

 

cum-o-femeie-cu-dizabilitai-si-

a-facut-dreptate 
Drepturi 01.12.2015 

84.  
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/adres

area-ministrului-mircea-buga-catre-

societate-cu-prilejul-zilei-internationale 

 

Adresarea ministrului Mircea 

Buga către societate cu prilejul 

Zilei Internaționale a 

Persoanelor cu Dizabilități 

 

Drepturi 03.12.2015 

85.  http://www.gov.md/ro/content/persoanele-

cu-nevoi-speciale-vor-beneficia-de-servicii-

Persoanele cu nevoi speciale vor 

beneficia de servicii mai bune în 
Accesibilitate 02.12.2015 

http://ru.sputnik.md/society/20151020/2492952.html
http://ru.sputnik.md/society/20151020/2492952.html
http://ru.sputnik.md/society/20151021/2517931.html
http://ru.sputnik.md/society/20151021/2517931.html
http://ru.sputnik.md/mnenie/20151022/2564893.html
http://ru.sputnik.md/mnenie/20151022/2564893.html
http://www.caa.md/rom/news/item114/
http://www.timpul.md/articol/cum-o-femeie-cu-dizabilitai-i-a-facut-dreptate-83163.html
http://www.timpul.md/articol/cum-o-femeie-cu-dizabilitai-i-a-facut-dreptate-83163.html
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/adresarea-ministrului-mircea-buga-catre-societate-cu-prilejul-zilei-internationale
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/adresarea-ministrului-mircea-buga-catre-societate-cu-prilejul-zilei-internationale
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/adresarea-ministrului-mircea-buga-catre-societate-cu-prilejul-zilei-internationale
http://www.gov.md/ro/content/persoanele-cu-nevoi-speciale-vor-beneficia-de-servicii-mai-bune-timpul-calatoriilor-cu
http://www.gov.md/ro/content/persoanele-cu-nevoi-speciale-vor-beneficia-de-servicii-mai-bune-timpul-calatoriilor-cu
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mai-bune-timpul-calatoriilor-cu 

 

timpul călătoriilor cu transportul 

aerian 

 

86.  https://www.privesc.eu/Arhiva/64995/Preze

ntarea-de-Asociatia--Motivatie--din-

Moldova-a-rezultatelor-Proiectului--

Abilitarea-social-economica-si-incluziunea-

tinerilor-cu-dizabilitati-in-c 

 

Conferinta de presa de totalizare Angajare în cîmpul muncii 22.12.15 

87.   

https://www.youtube.com/watch?v=uHWPL

9w9uUw 

Conferinta de presa de totalizare Angajare în cîmpul muncii 22.12.15 

88.  http://www.ipn.md/ro/societate/73741 Conferinta de presa de totalizare Angajare în cîmpul muncii 22.12.15 

89.  http://realitatealive.md/live--asociatia----

motivatie----din-moldova-prezinta-

rezultatele-proiectului----abilitarea-social-

economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-

dizabilitati-in-campul-muncii---_31763.html 

 

Conferinta de presa de totalizare Angajare în cîmpul muncii 22.12.15 

http://www.gov.md/ro/content/persoanele-cu-nevoi-speciale-vor-beneficia-de-servicii-mai-bune-timpul-calatoriilor-cu
https://www.privesc.eu/Arhiva/64995/Prezentarea-de-Asociatia--Motivatie--din-Moldova-a-rezultatelor-Proiectului--Abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-c
https://www.privesc.eu/Arhiva/64995/Prezentarea-de-Asociatia--Motivatie--din-Moldova-a-rezultatelor-Proiectului--Abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-c
https://www.privesc.eu/Arhiva/64995/Prezentarea-de-Asociatia--Motivatie--din-Moldova-a-rezultatelor-Proiectului--Abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-c
https://www.privesc.eu/Arhiva/64995/Prezentarea-de-Asociatia--Motivatie--din-Moldova-a-rezultatelor-Proiectului--Abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-c
https://www.privesc.eu/Arhiva/64995/Prezentarea-de-Asociatia--Motivatie--din-Moldova-a-rezultatelor-Proiectului--Abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-c
https://www.youtube.com/watch?v=uHWPL9w9uUw
https://www.youtube.com/watch?v=uHWPL9w9uUw
http://www.ipn.md/ro/societate/73741
http://realitatealive.md/live--asociatia----motivatie----din-moldova-prezinta-rezultatele-proiectului----abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-campul-muncii---_31763.html
http://realitatealive.md/live--asociatia----motivatie----din-moldova-prezinta-rezultatele-proiectului----abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-campul-muncii---_31763.html
http://realitatealive.md/live--asociatia----motivatie----din-moldova-prezinta-rezultatele-proiectului----abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-campul-muncii---_31763.html
http://realitatealive.md/live--asociatia----motivatie----din-moldova-prezinta-rezultatele-proiectului----abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-campul-muncii---_31763.html
http://realitatealive.md/live--asociatia----motivatie----din-moldova-prezinta-rezultatele-proiectului----abilitarea-social-economica-si-incluziunea-tinerilor-cu-dizabilitati-in-campul-muncii---_31763.html
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PARTENERIATE 2015 

O mare parte a activităților implementate pe parcursul anului 2015, au fost posibile grație nu 

numai finanțărilor obținute, dar și parteneriatelor durabile dezvoltate. Astfel au fost menținute și 

dezvoltate parteneriate cu următoarele Organizații/Instituții: 

 

1. Cooperarea cu Alianta Infonet în implementarea proiectului „Pro vot direct și secret pentru 

fiecare alegator”. Această cooperare a permis să instruim tinerii referitor la procesele 

electorale și sa-i implicam în calitate de observatori la alegerile din 30 noiembrie. Astfel 

tinerii au obținut o primă experiență de participare și de monitorizare civică la un proces 

public. 

2. O alta cooperare a fost colaborarea cu Comisia Electorală Centrală pentru a obține statutul 

de observatori pentru tinerii din cadrul proiectului. Astfel tinerii au avut posibilitate sa 

participe la scrutin nu doar în calitate de alegatori dar și să monitorizeze desfășurarea 

alegerilor și nivelul de accesibilitate la secțiile de votare. 

3. AMM împreuna cu un ONG din Transnistria a implementat unui proiect de scurtă durată 

pentru construcția a 20 de rampe de acces la obiectele de menire publica (13 în Transnistria, 

8 în Chișinău și 5 în or. Comrat). În Chișinău rampele au fost construite la Școala 

Profesională nr. 6 din sectorul Buiucani, Direcția Asistență Socială Botanica, Direcția 

Asistență Socială Buiucani, Policlinica Nr. 10, Centrul Medicilor de Familie Ciocana, 

Policlinica Nr. 11 Râșcani, Policlinica Nr. 2 Botanica, Oficiul Poștal MD-2044 sectorul 

Ciocana, Oficiul Poștal MD-2060 sectorul Botanica. 

4.  Colaborare cu reprezentanții Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu 

Dizabilități, Centrul Media pentru Tineri, Eco Rezeni 

5. cu reprezentanții Eco Rezeni –Formarea Platformei pentru promovarea Antreprenoriatului 

Social și a Proiectuluio de Lege privind AS 

6. Echipa AMM a colaborat cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare în evaluarea 

accesibilității penitenciarelor și instruirea personalului cu privire la suportul acordat 

persoanelor cu dizabilități. Au fost realizate 2 instruiri pentru 25 de specialiști din instituții. 

Au fost realizate proiecte de adaptare spații la cel puțin 4 penitenciare. 

 

Astfel datorită dezvoltării diferitor parteneriate și cooperări este posibilă atingerea scopurilor 

punctate și anume – îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități. 
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RESURSE FINANCIARE 2015 

 

  Buget 2015 MDL 

Proecte 

SOIR 1098804 

Fundația Open Society Institute  92721 

FHI 360 125619 

UNDP 317909 

servicii  Instruire, transport, logistice 134068 

donaţii şi alte Union Fenosa, OSMP-M, MMPS-COM,  15668 

    1784789 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

Consiliul de administrare al asociaţiei: 

1. Nicolae Beşliu – preşedinte al organizaţiei şi preşedintele Consiliului de Administrare; 

2. Nicu Creţu – membru al Consiliului de Administrare; 

3. Gheorghe Caraseni – membru al Consiliului de Administrare; 

4. Grigorie Mîra – membru al Consiliului de Administrare; 

5. Mariana Ciocan - membru al Consiliului de Administrare. 

 

Echipa Asociaţiei: 

1. Meriacre Igor, Director executiv-coordonator de proiect 

2. Iachim Ludmila, Coordonator de proiect 

3. Pișceanscaia Oxana, Contabil; Tornea Sergiu, contabil 

4. Morari Mariana, Coordonator PR; Codrean Natalia, coordonator PR 

5. Surdu Ecaterina, Psiholog-Specialist angajare asistată 

6. Pavlova Valentina, Manager resurse umane 

7. Morari Olga, Administrator, Specialist angajare asistată 

8. Onofrei Tudor, Tehnician-ergoterapeut-administrator pagina web 

9. Emilian Ion, Specialist adaptare spații-asistent de proiect-șofer, Cater Alexandru, Specialist 

adaptare spații 

10. Bufteac Ana – Asistent Social, Specialist angajare asistată 
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DATE DE CONTACT 

Adresa juridică:  

Str. Victoriei 1A, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, MD-2046, Republica Moldova  

Tel./Fax + 373 22 41-71-55 (Centrul pentru Viață Independentă) 

Tel. /Fax: +373 22 66-13-93 (Oficiul Chișinău – bd Mircea cel Bătrîn 48, mun. Chisinau, 

MD-2075) 

E-mail: office@motivation-md.org 

Web: www.motivatie.md 

 

mailto:office@motivation-md.org
http://www.motivatie.md/

