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MESAJUL PREȘEDINTELUI 

 

Probabil că 15 ani de activitate nu sunt mulți dacă să comparăm cu viața unui om, 

însă nici puțini ca să evaluezi și să estimezi amploarea impactului activității Asociației 

"MOTIVAȚIE” pe parcursul acestor ani. Ultimii ani s-au evidențiat prin demararea 

unor inițiative îndrăznețe, focusate pe îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu 

dizabilități prin accesarea locurilor de muncă. Promovarea drepturilor acestor persoane 

este una dintre prioritățile organizației, fără de care celelalte inițiative nu-și au rezultatul 

dorit. În continuare "MOTIVAȚIE” își menține verticalitatea prin intermediul 

proiectelor sociale focusate pe necesitățile de autorealizare a persoanelor cu dizabilități. 

 

O echipă dedicată și înalt calificată pune în mișcare acțiunile planificate, iar 

rezultatul acestora este unul vizibil și ușor transferabil în alte părți ale țării sau chiar 

peste hotare. Persoanele angajate, instruite sau informate precum și societatea 

sensibilizată și mai receptivă sunt unele dintre rezultatele palpabile obținute pe 

parcursul anului 2016. Provocările întâlnite pe parcursul implementării proiectelor sunt 

analizate și confruntate pe măsură; investițiile continue în resursele umane contribuie la 

îmbunătățirea calității serviciilor sau a inițiativelor de viitor. 

 

Există, însă, bariere sau dificultăți pe care Asociația le confruntă de mai mulți ani: 

durabilitatea sau stabilitatea financiară deopotrivă cu gradul înalt de dependență de 

fondurile alocate de către instituțiile donatoare fac ca organizația să-și piardă din 

autonomie sau verticalitate. De multe ori proiectele implementate sunt ghidate de către 

oportunitățile disponibile, iar unele inițiative care sunt considerate importante uneori 

rămân fără susținere, fie sunt transferate în arhiva pentru „timpuri potrivite”. La fel, 

consider că "MOTIVAȚIE” necesită investiții în derularea unor activități economice 

profitul cărora vor sta la baza finanțării serviciilor sau activităților de bază. 

 

În baza evaluării organizaționale a Asociației putem să evidențiem o dinamică 

pozitivă în ceea ce privește managementul eficient, cultura organizațională și adoptarea 

și implementarea unor practici de gestionare a ONG-ului. "MOTIVAȚIE” e pe o cale 

corectă, iar echipa împreună cu Boardul și membrii Asociației sunt forțe motrice a tot ce 

se realizează cu succes. 

 

Succese în continuare, 

Nicolae Beșliu, 

Președintele Boardului  
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DATE IMPORTANTE DESPRE ASOCIAŢIA ”MOTIVAŢIE” 

Noiembrie 2000 – Prima echipă de voluntari participă la instruirea organizată de Fundația Motivation 

România – în urma instruirii echipa din 10 persoane a constituit nucleul ce a dezvoltat servicii de 

reabilitare și integrare socială a persoanelor cu dizabilități locomotorii în Chișinău. 

Octombrie 2001 – Deschiderea oficială a Centrului Comunitar pentru Copii și Tineri, în echipa căruia 

pentru prima dată în Moldova sunt angajate oficial 4 persoane cu dizabilități – până în prezent de 

serviciile Centrului au beneficiat peste 1000 de copii și tineri cu și fără dizabilități. 

Ianuarie 2002 – Înregistrarea oficială a Asociației “MOTIVAȚIE” din Moldova, lansarea primului 

proiect susținut de UNICEF Moldova – Servicii prietenoase tinerilor. La moment AMM are în 

portofoliu peste 40 de proiecte implementate. 

Mai 2006 – Deschiderea oficială a Centrului pentru Viață Independentă “MOTIVAȚIE” – de serviciile 

și programele Centrului: Viață independentă, ToT, orientare vocațională, instruiri profesionale și sport 

adaptat au beneficiat peste 700 de tineri și copii cu dizabilități, membri ai familiilor lor. 

Mai 2008 – Lansarea Centrului de Resurse prietenoase tinerilor – “dizABILITATE” – cu scopul de a 

dezvolta capacitățile specialiștilor care prestează servicii de reabilitare a persoanelor cu dizabilități, 

servicii de consultanță și bibliotecă de specialitate. 

August 2008 – A fost donat Asociației primul microbuz adaptat cu ascensor pentru transportarea 

persoanelor utilizatoare de scaun rulant, contribuție a unei persoane fizice din Germania – la moment 

AMM dispune de 2 microbuze iar numărul persoanelor cu dizabilități transportate este mai mare de 

1500 de persoane. 

Iunie 2010 – Lansarea oficială a Centrului pentru Orientare Vocațională – peste 20 de stagii organizate 

pentru orientarea vocațională a tinerilor cu dizabilități din toata republica. 

Ianuarie 2013 – Lansarea Programului Angajare Asistată – până la moment peste 200 de persoane 

implicate în program, peste 100 sunt angajate și au căpătat o stabilitate financiară, peste 50 au fost 

asistați să se înscrie la cursuri și au obținut o profesie. 

Până în momentul de față în echipa AMM au fost angajate permanent sau temporar 12 persoane cu 

dizabilități, 5 dintre care activează în echipă și la moment. 

 

Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova este membră a rețelelor naționale și internaționale de apărare și 

promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități: AOPD și EASPD. 
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RESURSE UMANE 

 

Consiliul de administrare al Asociaţiei: 

1. Nicolae Beşliu – președinte al organizației și președintele Consiliului de 

Administrare; 

2. Nicu Crețu – membru al Consiliului de Administrare; 

3. Gheorghe Caraseni – membru al Consiliului de Administrare; 

4. Grigorie Mîra – membru al Consiliului de Administrare; 

5. Mariana Ciocan – membră al Consiliului de Administrare. 

 

Personalul Asociaţiei: 

Echipa MOTIVAȚIEI este formată din 12 specialiști cu studii superioare și medii, care 

sunt angajați în calitate de: asistenți sociali, psiholog, kinetoterapeut, specialiști angajare 

asistată, specialist adaptare spații, șofer, instructor și tehnician, coordonatori de proiecte, 

administrator ș.a. 

 

Membrii Asociației: 

La moment Asociația este formată din 20 de membri – persoane cu și fără dizabilități ce 

împărtășesc ideile și scopul Asociației. 
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DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ 

  Pentru creşterea eficienţei organizaţiei prin intervenţii planificate, la nivel de angajaţi, echipă, 

procese şi structură organizaţională şi la nivel de cultură organizaţională, Asociația “MOTIVAȚIE” 

din Moldova conform Planului Anual de Dezvoltare Organizațională a organizat următoarele activități:  

 

 Training „Time management”.  
  Scopul instruirii a fost de a abilita angajații cu tehnici/strategii de management al timpului 

simple și practice, care să contribuie la creșterea performanțelor și satisfacției profesionale a 

angajaților Asociației și la gestionarea eficientă a timpului personal, cât și organizațional. 

  Sesiunea de instruire a fost una practică, bazată pe activități în grup și sarcini individuale (de 

ex. Prioretizarea sarcinilor și obiectivelor, Planificarea/structurarea sarcinilor (seara-dimineața), 

Organizarea resurselor/experienței precedente, re-utilizarea rezultatelor, Ținte/Scopuri/Rezultate 

pozitive (realizări zilnice/săptămânale) etc.). 

  Drept rezultat, cunoștințele acumulate și deprinderile de management eficient al timpului 

dezvoltate (prin asimilarea de strategii de eficientizare a timpului cu aplicabilitate imediată) vor 

contribui la creșterea productivității, performanțelor și satisfacției profesionale a angajaților Asociației 

și nemijlocit la atingerea obiectivelor organizaționale. 

 

 Atelier de lucru „Planul strategic AMM și rolul angajatului în implementarea acestuia”. 
  Scop: analiza obiectivelor stabilite pentru fiecare angajat pentru anul 2016 (Planurile 

individuale de dezvoltare) și corectării și ajustării în concordanță cu Planul strategic al Asociației pe 

anul curent. Astfel fiecare obiectiv și indicator a fost evaluat după: Relevanță/actualitate – s-a apreciat 

dacă obiectivul strategic în baza căruia au fost fixate obiectivele operaționale individuale, a rămas 

viabil în continuare pentru Asociație, a fost modificat sau chiar exclus din Strategia pentru anul curent. 

Corectitudinea stabilirii indicatorilor de performanță – s-a analizat dacă din punct de vedere cantitativ, 

indicatorii sunt realizabili, și în caz de necesitate au fost modificați. S-a apreciat de asemenea cât de 

explicit și clar sunt formulate descifrările indicatorilor. 

  În rezultatul Atelierului de lucru privitor la Planul strategic AMM și rolul fiecărui angajat în 

implementarea acestuia au fost optimizate obiectivele angajaților pentru anul 2016. Prin participarea în 

grup la analiza obiectivelor tuturor membrilor echipei, a fost consolidată înțelegerea de ansamblu a 

Planului Strategic al AMM, a rolului întregii echipe, cit și al său propriu în atingerea rezultatelor 

scontate. 

 

 Atelierul de dezvoltare a abilităților de comunicare. 
  Scopul propus a fost îmbunătățirea abilităților de comunicare ale echipei. 

  Atelierul a fost centrat pe: emoțiile care apar în diverse situații și momente, în mod special în 

situațiile stresante. Modul de comunicare existent în echipă; stilul fiecărui angajat de comunicare în 

echipă/ la locul de muncă cu supervizorii/ în comunicarea cu beneficiarii din perspectiva celor 3 

cunoscute - agresiv, pasiv sau asertiv; tipul de temperament și influența acestuia asupra muncii, 

comunicării. Activitățile de dezvoltare a abilităților de formulare și exprimare corectă a unui mesaj au 

presupus exerciții de redactare a unui text; exerciții de scriere corectă atât a unor cuvinte și îmbinări de 

cuvinte, cât și a unui text închegat; și exerciții de întrebuințare corectă a unor îmbinări de cuvinte, 

pentru exprimarea corectă a mesajului dorit. 

  Rezultate: prin aprecierea tipului de temperament, emotivității și necesității de activitate, 

fiecare angajat și-a îmbunătățit cunoașterea de sine, propria imagine asupra antrenării sale în procesul 

de comunicare. Fiecare participant și-a exprimat propria opinie cu privire la rolul sau în echipă, 

importanța abordării unei strategii de comunicare asertivă, a apreciat satisfacția proprie cu privire la 

stilul de comunicare deja existent și a înaintat solicitări pentru colegi în scopul îmbunătățirii 

comunicării. 
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Necesități de dezvoltare organizațională:  
 

 training pentru aprofundarea cunoștințelor și formarea abilităților în instruirea și dezvoltarea 

angajaților (cu psihologul și specialistul resurse umane); 

 realizarea unei (-or) ședințe de consultanță pentru identificarea sub proceselor instruirii în 

AMM; 

 ateliere axate pe comunicarea pe orizontală și verticală și despre comunicarea asertivă, 

adresarea rugăminților și criticilor din perspectiva comunicării echilibrate. 
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PROIECTE IMPLEMENTATE 2016 

 
TITLUL PROIECTULUI: „Abilitarea social-economică și incluziunea tinerilor cu 

dizabilități în câmpul muncii” 

Scopul proiectului: abilitarea social-economică și incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul 

muncii.  

 

Beneficiari:  

 tinerii cu dizabilități 

 membrii familiei 

 

Durata proiectului: 01 ianuarie - 31 decembrie 2016 

 

Finanțator: IM Moldova 

 

Activități și Rezultate:  

 

Pe parcursul anului, prin procesul de Angajare Asistată am reușit să identificăm locuri de muncă și să 

angajăm 15 tineri / tinere cu dizabilități. 

 

- Pe perioada raportării au solicitat suport în angajare 31 de tineri / tinere cu dizabilități - (19 

băieți; 13 fete (doar 18 tineri / tinere sunt din anul 2016)). 

- Au fost angajați 21 tineri / tinere cu dizabilități, dintre care – 13 băieți; 8 fete (șapte reangajări 

din totalul raportat). 

 

Suport pentru înscrierea la studii profesionale și cursuri specializate au beneficiat: 

- Cu suportul echipei trei tineri au fost înscriși la studii profesionale (2 băieți, 1 fată); 

- Cinci tineri (2 băieți, 3 fete) au fost direcționați către Centrul de Instruire Personală și 

Profesională, unde au absolvit cursuri specializate în: manager vânzări, business English și 

bazele informaticii. 

 

- Cel puțin 28 de persoane (20 fete/femei, 8 băieți/bărbați) au cerut suport informațional în 

diverse domenii: domeniul legislației (drepturi, servicii medicale și sociale, compensații), 

întrebări pe domeniul juridic, sau alte servicii.  

- Șapte persoane au fost direcționate către AMM din partea reprezentanților Agențiilor 

Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă. 
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PROIECTE IMPLEMENTATE 2016 

 
TITLUL PROIECTULUI: „De la abilitate spre succes” 

Scopul proiectului: abilitarea social-economică și incluziunea tinerilor cu dizabilități în câmpul 

muncii. 

 

Beneficiari:  

 tinerii cu dizabilități 

 membrii familiilor lor 

 

Durata proiectului: 01 iulie - 31 decembrie 2016 

 

Finanțator: World Jewish Relief 

 

Activități și Rezultate:  

 

 S-a reușit a semna un acord de colaborare cu Compania METRO Cash&Carry SRL din cele 4 

planificate. 

 Reprezentanții Companiei LINELLA SRL a menţionat faptul că nu au nevoie de Acord de 

colaborare pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi la funcțiile disponibile. La moment 

Compania a angajat trei persoane cu dizabilități. 

 Reprezentanții Agenției Naționale de Ocupare au facilitat 2 întâlniri cu specialiștii din regiuni ai 

Agențiilor de Ocupare, unde am adus la cunoștință despre obiectivele proiectului, cum putem 

colabora împreună, care sunt beneficiile pentru persoanele implicate în proiect și cum putem spori 

angajarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii. 

 16 persoane cu dizabilități au participat la 2 stagii de dezvoltare a abilităților de viață și pregătire 

pentru muncă. Tinerii au fost familiarizați cu: procesul de Angajare Asistată și instrumentele de 

lucru; drepturile lor la muncă; particularitățile procesului de angajare; raportul dintre cerințele unui 

post de muncă și abilitățile și cunoștințele pe care le posedă tinerii la moment.; responsabilitățile 

unui salariat și posibilitatea de angajare; efectele diferitor tipuri de contracte de muncă: contractul 

individual de muncă, contractul colectiv de muncă, contractul de ucenicie; noțiunea de discriminare, 

cunosc formele de discriminare și caracteristicile acestora. S-au redactat cv-uri și scrisori de 

intenție. Fiecare participant şi-a creat propriul profil vocațional, informații cât mai complexe cu 

privire la viitorul loc de munca (program, mediu, tip activitate, firmă, transport, necesitățile 

specifice de adaptare rezonabilă, etc.) 

 6 persoane din aplicanții la instruiri am reușit să-i angajăm pe piața liberă a muncii (3 tineri sunt 

angajați în cadrul Companiei Linella pentru posturile – etichetator mărfuri, 1 băiat este angajat în 

calitate de consultant vânzări în cadrul Companiei METRO și 2 persoane cu dizabilități sunt 

angajate în cadrul Întreprinderii specializate ,,Bunătate”, în calitate de cusătoreasă și lucrător 

auxiliar (hamal)).  

 Dotarea organizației cu un instrument / o bază de date cu adrese a angajatorilor din mun. Chișinău și 

zona Centru. Acest instrument va facilita procesul de analiză a locurilor de muncă pentru persoane 

cu dizabilități. Baza de date are înregistrați 2.000 de angajatori. 
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PROIECTE IMPLEMENTATE 2016 

 
TITLUL PROIECTULUI: “Tinerii cu și fără dizabilități participă activ în viața 

comunitară și luare a deciziilor și promovarea dezvoltării unui cadru legal pentru 

antreprenoriat social” 
 

Scopul proiectului: este de a dezvolta 6 inițiative regionale, active în dezvoltarea propriilor 

comunități, în special în domeniul “dizabilitate”. 

Beneficiari:  

 tinerii cu și fără dizabilități 

 membrii comunităților 

 

Durata proiectului: 01 octombrie 2014 - 31 martie 2018 

 

Finanțator: FHI360 

 

Activități și Rezultate: 

  

 În perioada raportată echipa proiectului a desfășurat activități de monitorizare și implicare a 

grupurilor de inițiativă în viața socială din comunitățile lor, și tot odată activități și acțiuni de 

promovare și elaborare a unui cadrul legal de reglementare a Antreprenoriatului Social. Rezultatele 

majore fiind: 

a) Participarea membrilor grupurilor de inițiativă în calitate de Observatori naționali la 

scrutinele electorale. 
Rezultate: 

 8 tineri cu dizabilități din cardul grupelor de inițiativă au participat în calitate de observatori la 

scrutinul electoral din noiembrie 2016. Tinerii au monitorizat condițiile de accesibilitate la secțiile de 

votare, asigurarea suportului informațional și asigurarea cu echipamente speciale. În total au fost 

monitorizate cca 14 secții de votare, iar pe parcursul monitorizării au fost propuse recomandări de 

facilitare a accesului persoanelor cu dizabilități la secțiile de votare și îmbunătățirea procedurii de 

exercitare a dreptului la vot în mod echitabil cu toți cetățenii. 

b) Organizarea Meselor Rotunde în parteneriat cu APL raionale sau orășenești în regiunile din 

care provin. 

Rezultate:  

 Training privind organizarea și desfășurarea Meselor Rotunde în parteneriat cu APL. Accentul 

principal al trainingurilor a fost pus pe organizarea eficientă a Meselor Rotunde cu participarea 

reprezentanților APL, implicarea mass-mediei, elaborarea “mesajului” care vrem să-l transmitem astfel 

ca el să fie auzit și înțeles, motivarea APL pentru participarea activă la Masa rotundă dar și implicarea 

lor de mai departe în soluționarea problemelor discutate. Inclusiv sa discutat despre parteneriatele 

eficiente și ineficiente cu reprezentanții APL, despre implicarea grupurilor de inițiativă și motivarea 

cetățenilor. La instruire au participat: 17 reprezentanți ai grupurilor de inițiativă și OSC din domeniu. 

 Mese Rotunde locale cu implicarea APL în zona de Sud: or. Hîncești, or. Cahul și s. Congaz din 

UTA Găgăuzia. În total 71 de persoane au participat direct la Mesele Rotunde organizate, dintre care: 

peste 20 de tineri cu dizabilități și părinții lor au avut posibilitate să vorbească despre problemele cu 

care se confruntă și să-și exprime ideile și soluțiile pentru rezolvarea acestora; 22 reprezentanți ai 

autorităților au fost informați referitor la problemele sociale depistate și soluții propuse, iar 

reprezentanții din Cahul și Congaz au afirmat deschiderea spre colaborare cu societatea civilă; mai 

mult de 28 de reprezentanți ai OSC locale și voluntari sau implicat în discuții și identificare de soluții. 

 Mese Rotunde locale cu implicarea APL în zona de Nord și Centru: Șoldănești, Edineți, 

Căușeni, Sângerei – s. Copăceni. Peste 120 de reprezentanți ai comunităților locale inclusiv autoritățile 

au fost informate despre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, au căutat în comun 

soluții și au stabilit parteneriate. 6 tineri cu dizabilități – membri ai grupurilor de inițiativă au obținut 
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experiență în organizarea acțiunilor publice și în a vorbi în public despre drepturile care le sunt 

încălcate. 

 

c) Monitorizarea condițiilor de accesibilitate în localitățile de baștină. 

Rezultate: 

 Grupurile de inițiativă au prezentat rezultatele evaluării condițiilor de accesibilitate în localitate 

în cadrul meselor rotunde organizate la nivel local, după care tinerii au vorbit despre problemele cu 

care se confruntă zi de zi, despre șansele de integrare ratate din cauza lipsei condițiilor de 

accesibilitate. Reprezentanții APL au vorbit despre planurile lor de viitor privind îmbunătățirea 

situației actuale prind înăsprirea sancțiunilor, prin planificarea resurselor pentru crearea condițiilor 

necesare la instituțiile de stat. Unul din momente și idei discutate a fost – implicarea activă a tinerilor 

din grupul de inițiativă în monitorizarea și raportarea problemelor sociale, în propunerea de soluții și 

implicarea în implementarea lor. 

 

d) Reglementarea legislativă a Antreprenoriatului Social 

Începând cu luna ianuarie MOTIVAȚIE a organizat mai multe ședințe de consultare cu societatea 

civilă dar și cu reprezentanții autorităților centrale pentru a consulta proiectul de lege elaborat de 

expertul contractat. Astfel în luna martie proiectul a fost finalizat și agreat de majoritatea membrilor 

Platformei de promovare a Antreprenoriatului Social, și ulterior transmis Ministerului Economiei spre 

examinare. În luna iunie Proiectul de lege a fost transmis în adresa Guvernului, iar în luna decembrie 

acesta a ajuns pe masa Parlamentarilor. MOTIVAȚIE a monitorizat toate etapele procesului de 

elaborare și adoptare a proiectului de lege, inclusiv a intervenit și a implicat și alți actori sociali pentru 

promovarea conceptului de Antreprenoriat Social și adoptarea unei legi ce va reglementa efectiv acest 

domeniu, va permite creșterea și dezvoltarea acestuia. 
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE 2016 

 

Acțiunea socială ”Familie activă – generație sănătoasă” 
 

Date generale: 
 

 Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova în parteneriat cu Centrul de Recuperare Activă și 

Reintegrare Socială a Copiilor și Tinerilor cu Handicap Fizic (CCCT) și Pretura Sectorului Botanica a 

organizat acțiunea socială ”Familie activă – generație sănătoasă” la data de 19 mai 2016 între orele 

11:00 – 13:00.  
 

Scopul:  

 Activitatea a fost organizată în contextul promovării Zilei Internaționale a Familiei, care se 

sărbătorește anual la data de 15 mai și a Zilei Sportivului 14 mai.  
 

Beneficiari:  

 8 cupluri (părinte-copil), beneficiari ai patru servicii sociale din cadrul Direcției Municipale 

pentru Protecția Drepturilor Copilului: Serviciul Echipa Mobilă Chișinău, Centrul de zi de 

resocializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale "Atenție", Centrul de zi și activități pentru 

persoane cu dizabilități de intelect "Start" și Centrul de Recuperare Activă și Reintegrare Socială a 

Copiilor și Tinerilor cu Handicap Fizic (CCCT). 
 

Desfășurarea activităților: 

Conform agendei, au fost planificate șapte ateliere sportive cu implicarea părinților și copiilor 

cu dizabilități. Au fost desfășurate următoarele ateliere: masa de fotbal, baschet, popice, alergarea la 

viteză, baloane, darts și proba de desen, la care participanții au avut ca sarcină reprezentarea familiei 

astfel cum o percep ei. Toate activitățile au fost organizate de către coordonatori astfel ca să se obțină 

punctajul maxim. La probele enumerate au participat atât copilul, cit și părintele. Scopul a fost de a 

consolida abilitățile de comunicare constructivă și lucrul în echipă (părinte și copil). 

Rezultatele la cele 7 probe au fost jurizate de către Oleg Șevcenko, tânăr cu dizabilități, Igor 

Meriacre, director executiv Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova și Oxana Afteni, Biblioteca 

„Traian”. În baza punctajului obținut, echipele participante au fost desemnate câștigătoare pe 10 

nominații cum ar fi: cea mai rapidă familie, cea mai isteață familie, cea mai strategică familie, cea 

mai ingenioasă familie, Familia – Campion, Familia – Echipă, cea mai optimistă familie, cea mai 

responsabilă familie, cea mai haioasă familie și cea mai creativă familie. 

Agenți economici: Companiile: 

 „4You" – donație la pauza de cafea de tartine, biscuiți și bomboane 

 "Franzeluța” – donație 40 bucăți de dulciuri coșulețe 

 "JLC"– donație 40 bucăți de înghețată 

 „DIRA-AP” 10 seturi de birotică pentru participanți. 
 

Rezultate și Recomandări: 

 A fost organizată o activitate interactivă pentru beneficiarii serviciilor menționate; 

 A fost promovat și încurajat lucrul în echipă: părinte-copil. 

 Activitate în parteneriat tradițional și frumos organizată: ONG, organizație de stat și APL. 

 Lucrul cu agenții economici și deschiderea lor spre cooperare a făcut posibilă organizarea unei pauze 

dulci consistente. 

 Implicarea organizatorilor cu dăruire în activitate. 

 Familiile-participante au rămas încântate de evenimentul organizat, aducând mulțumiri 

organizatorilor personal. 

 În total au beneficiat de activitate 45 de persoane. 



Raport anual de activitate 2016                                    Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova 13 

 Invitarea mass-mediei pentru a promova astfel de activități-model.  

  Sunetul coloanei de potrivit cu capacitatea de a asculta a beneficiarilor. 
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE 2016 

750 de mărțișoare confecționate de persoanele cu dizabilități, au adus primăvara la Gas Natural 

Fenosa 

Colaborarea dintre Asociația MOTIVAȚIE din Moldova și compania Gas Natural Fenosa este 

o tradiție frumoasă care se perpetuează și se dezvoltă din an în an. În perioada ianuarie - februarie 2016 

la solicitarea Gas Natural Fenosa, Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova, a desfășurat un concurs 

printre meșterii/meșterițele cu dizabilități ce confecționează 

mărțișoare. La concurs au participat4 persoane cu grad de 

dizabilitate din diferite localități ale Republicii și au propus spre 

atenția juriului 8 modele originale, lucrate manual, în diferite tehnici, 

cu diferite materiale care să impresioneze. Mărțișorul câștigător a 

aparținut dnei Tatiana Bezerdic, doamnă cu dizabilitate fizică, 

utilizatoare de scaun rulant care de mulți ani confecționează spre 

plăcerea doamnelor/domnișoarelor și copiilor lucrări la comandă. 

Astfel, în luna februarie dna Tatiana Bezerdic a confecționat cele 

750 de mărțișoare, prin aripile căruia primăvara a venit în Compania Gas Natural Fenosa. Ulterior, 

mărțișoarele au fost împachetate la o șezătoare comună organizată în data de 19 februarie, cu 

participarea angajaților AMM și Gas Natural Fenosa, voluntari și beneficiari, eveniment care a servit 

un nou moment frumos de interacțiune și cunoaștere. Odată cu ziua de 1 martie, mărțișoarele lucrate cu 

atâta drag au ajuns către fiecare angajat GNF pentru ca să vestească un nou început armonios de 

primăvară. 

Comunicat de presă 

De cinci ani consecutiv, compania Gas Natural Fenosa oferă angajaților săi mărțișoare 

confecționate de persoane cu dizabilități, beneficiari/e ale Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova. Și 

în acest an, compania a ales să continue frumoasa tradiție. Astfel, prin concurs deschis, a fost ales un 

model de mărțișor, propus de meșterița Tatiana Bezerdic, care a rămas surprinsă, dar și mândră de 

faptul că anume modelul ei a fost selectat. ”Confecționez lucrări hand-made de mai mulți ani și 

întotdeauna m-am bucurat aprecierea cumpărătorului. Venitul obținut îmi oferă o ocazie în plus pentru 

a investi în materiale noi și a continua să confecționez lucrări deosebite” a specificat Tatiana Bezerdic.  

„Noi salutăm colaborarea pe care o are deja de câțiva ani cu compania Gas Natural Fenosa, 

deoarece, ne dă o șansă în plus de a schimba situația în domeniul dizabilitate. Pe lingă faptul că 

mărțișoarele au menirea de a bucura angajații companiei Gas Natural Fenosa, ele oferă un venit 

suplimentar persoanelor cu dizabilități, care le confecționează și cărora le este destul de greu să se 

promoveze și să-și vândă lucrurile. Totodată apreciem insistența și inspirația de care dau dovadă 

meșterițele noastre an de an”, a menționat Igor Meriacre, director executiv, Asociația “MOTIVAŢIE” 

din Moldova. 

În 2016, au fost confecționate 750 de mărțișoare, care au fost dăruite de 1 martie, angajaților 

companiei Gas Natural Fenosa în Moldova.  
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE 2016 

 

TAXI SOCIAL – Serviciu de transport pentru persoane cu dizabilități  locomotorii în ziua 

scrutinului electoral din 30 octombrie 2016 

 

Alianța INFONET, în parteneriat Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din 

Moldova și Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „Low Vision”  au 

implementat proiectul „Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu 

dizabilități”. 

Scopul acestui proiect a fost de a contribui la ajustarea politicilor sociale pentru eficientizarea 

cheltuielilor publice și aprofundarea drepturilor omului prin sporirea accesibilității persoanelor cu 

dizabilități la procesele electorale. 

În ziua de 30 octombrie 2016, Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, în cadrul 

proiectului „Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități”, a 

oferit servicii de transport pentru persoane cu dizabilități locomotorii pentru deplasare de la domiciliu 

către secția de votare și retur. 

Pentru a beneficia de acest serviciu, persoanele cu dizabilități au apelat dispeceratul acestui 

serviciu în data de 30 octombrie 2016, între orele 9.00-17.00 la numerele  de telefon: 022-661-

393 sau 067300450, cu cel puțin o oră înainte de timpul planificat pentru deplasare. 

Acest serviciu a fost disponibil doar în raza municipiului Chișinău și a inclus o mașină dotată 

cu ascensor, pentru transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii. 
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE 2016 

Mai mulți membri ai Asociației „MOTIVAŢIE” din Moldova s-au alăturat la 22 iunie 2016, la 

inițiativa lansată de către „Părinții din inițiativă PUNE UMĂRUL”, prin care au demonstrat că străzile 

Chișinăului nu sunt accesibile nici pentru persoanele cu dizabilități, nici pentru părinții cu cărucioare. 

Astfel, participanții la acțiune și-au dat întâlnire în faţa Muzeului Național de Istorie și au mers 

pe jos până la Primăria Chișinău, unde au depus petiția privind problema trotuarelor stricate, blocate, 

bordurilor înalte și rampelor abrupte pe străzile din Chișinău. 

Menționăm că de mai mulți ani, Asociația „MOTIVAŢIE” din Moldova luptă împotriva 

inaccesibilității și promovează dreptul la viață independentă și libertate. 
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ACTIVITĂȚI EXTRA PROIECTE 2016 

 
Persoanele cu dizabilități își cer dreptul la justiție 

 
În urma mai multor proteste organizate de persoanele cu dizabilități în fața Judecătoriei Centru 

Chișinău, când protestatarii au cerut să li se respecte dreptul la justiție liberă, din motiv că clădirea 

Judecătoriei nu este accesibilă, iar persoanele vizate în dosar nu au avut posibilitatea să participe la 

ședințe, Judecătoria Centru a transferat ședințele de Judecată pe cazul dat, spre Judecătoria Botanica. 

Cu părere de rău, nici clădirea Judecătoriei Botanica nu este accesibilă, iar persoanele cu dizabilități 

din nou nu au acces în sala de ședințe. 

  De mai multe ori, Coaliția ”Fără bariere” a cerut Judecătoriei Centru să asigure accesul la 

ședințele de judecată publice, pe cazul în care se examinează cererea depusă de către societatea civilă 

împotriva Primăriei mun. Chișinău. Chiar dacă, în demersurile depuse, s-a accentuat că în Chișinău 

există locuri accesibile, unde ar putea avea loc ședințele, Judecătoria Centru nu a ținut cont de aceste 

recomandări și dosarul a ajuns la o altă instituție, la fel inaccesibilă. 

Astfel, la 13 octombrie curent, mai multe persoane cu dizabilități au venit la Judecătoria 

Botanica, pentru a participa la ședința de judecată în care sunt vizați, dar nici de această dată 

participarea lor nu a fost posibilă deoarece utilizatorii de scaun rulant nu au avut acces în clădire. Deși 

în faţa judecătoriei este instalată o rampă, unghiul de înclinație a acesteia este de peste 30 de grade, 

ceea ce o face inaccesibilă, conform standardelor, acest unghi urma să fie de cel mult 10 grade. 

Deoarece afară erau mai mulți oameni în scaun rulant, care încercau să intre în clădire, 

Judecătoarea a acceptat cererea Coaliției, ca următoarea ședință de judecată sa fie organizată într-un 

imobil accesibil. 

Directorul executiv al Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova, Igor Meriacre a menționat că 

persoanele cu dizabilități se simt înjosite de faptul că sunt nevoite să meargă de la o judecătorie la alta 

și de fiecare dată să suporte aceleași condiții și aceeași atitudine discriminatorie. Acest fapt 

demonstrează că în Republica Moldova se încalcă în mod direct unul din drepturile fundamentale ale 

cetățenilor – accesul liber la justiție, iar acest principiu constituțional rămâne doar la nivel de declarații 

politice. 

Amintim că partenerii Coaliției ”Fără Bariere” au înaintat o cerere de chemare în judecată către 

Primăria mun. Chișinău privind nerespectarea cerințelor de accesibilitate la reparația unui segment de 

drum de pe str. ”Grenoble” din capitală, iar reclamanții nu au putut participa la nici o ședință de 

judecată din cauza inaccesibilității locului în care sânt programate aceste ședințe. 

Membrii Coaliției ”Fără Bariere” solicită să le fie respectat dreptul de a participa la ședințele de 

judecată, la care se examinează cererea depusă de ei, să le fie respectat dreptul la accesibilitate și să nu 

le fie periclitată demnitatea umană. 

Persoanele cu dizabilități vor merge în continuare în instanțele de judecată, vor trece toate 

etapele, iar dacă drepturile lor nu vor fi respectate în Republica Moldova, se va depune o cerere în 

judecată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
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APARIȚII ÎN MASS-MEDIA 

 
În tabel sunt prezentate informații despre mediatizarea activităților, realizărilor și rezultatelor legate 

de proiectele implementate de organizație și alte activități în parteneriat organizate pe parcursul 

perioadei raportate. 

 

Nr. Linkul Denumire activitate Data 

1.  
https://www.youtube.com/watch?v=I2

jKxRE1aus&feature=share  
Salvatorii de sorți 5 05.01.2016 

2.  
https://cloud.mail.ru/files/AC6517685

6D2422E8C5FD5E91B31F38B  
Accesul la educația incluziva 07.03.2016 

3.  

http://www.europalibera.org/media/vi

deo/this-

way/27616050.html?z=0&zp=1  

Dizabilitate, la mica înțelegere 13.03.2016 

4.  

http://jurnaltv.md/ro/news/2016/3/24/n

u-au-acces-in-institutia-judiciara-

10202271/  

Nu au acces în instituția judiciară 24.03.2016 

5.  http://tv7.md/ro/social/odata-ce-ies-

din-case-persoanele-cu-dizabilitati-se-

depleaseaza-cu-greu/  

Odată ce ies din case, persoanele cu 

dizabilități se deplasează cu greu 
21.04.2016 

6.  
https://botanvictoria.wordpress.com/2

016/05/05/justitia-cu-dizabilitati/  
Justiția cu dizabilități 05.05.2016 

7.  
https://www.facebook.com/SOIR.Mol

dova/  
Femei împuternicite 05.05.2016 

8.  
http://curaj.tv/reportaj/social/campanie

-sociala/justitia-cu-dizabilitati/  
Justiția cu dizabilități 06.05.2016 

9.  

http://stirilocale.md/anofm-

organizeaza-forul-

meseriilorprofesiilor-si-targul-

locurilor-de-munca-pentru-tineret.html  

ANOFM organizează Forul 

meseriilor/profesiilor și Târgul 

locurilor de muncă pentru Tineret 

16.05.2016 

10.  

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

multe-persoane-cu-dizabilitati-au-

atacat-primaria-in-judecata---

1482701.html  

Mai multe persoane cu dizabilități au 

atacat Primăria in judecata fiind 

nemulțumiți ca autoritățile nu au 

ținut cont de necesitățile lor atunci 

când au reparat un drum - VIDEO 

08.06.2016 

11.  
https://www.facebook.com/privesc.eu/

videos/10154950806212942/  

Persoanele cu dizabilități protestează 

împotriva inaccesibilității la justiție 
08.06.2016 

12.  

http://tv7.md/ro/social/persoanele-cu-

dezabilitati-nu-pot-participa-la-

sedintele-judecatoriei-centru-din-

cauza-lipsei-unei-rampe/ 

Persoanele cu dizabilități nu pot 

participa la ședințele judecătoriei 

Centru, din cauza lipsei unei rampe 

08.06.2016 

13.  

http://www.realitatea.md/persoanele-

cu-dizabilita-i-locomotorii-au-

protestat-in-fa-a-judecatoriei-centru-

impotriva-justi-iei_40416.html 

Persoanele cu dizabilități locomotorii 

au protestat în fața Judecătoriei 

Centru, împotriva justiției 

inaccesibile (VIDEO) 

08.06.2016 

14.  

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/8/mai

-multi-oameni-cu-dizabilitati-

locomotorii-au-cerut-acces-in-sala-de-

judecata/#update-699497 

Mai mulți oameni cu dizabilități 

locomotorii au cerut acces în sala de 

judecată 

08.06.2016 

15.  http://www.timpul.md/articol/persoane Persoanele cu dizabilități au protestat 08.06.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=I2jKxRE1aus&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=I2jKxRE1aus&feature=share
https://cloud.mail.ru/files/AC65176856D2422E8C5FD5E91B31F38B
https://cloud.mail.ru/files/AC65176856D2422E8C5FD5E91B31F38B
http://www.europalibera.org/media/video/this-way/27616050.html?z=0&zp=1
http://www.europalibera.org/media/video/this-way/27616050.html?z=0&zp=1
http://www.europalibera.org/media/video/this-way/27616050.html?z=0&zp=1
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/3/24/nu-au-acces-in-institutia-judiciara-10202271/
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/3/24/nu-au-acces-in-institutia-judiciara-10202271/
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/3/24/nu-au-acces-in-institutia-judiciara-10202271/
http://tv7.md/ro/social/odata-ce-ies-din-case-persoanele-cu-dizabilitati-se-depleaseaza-cu-greu/
http://tv7.md/ro/social/odata-ce-ies-din-case-persoanele-cu-dizabilitati-se-depleaseaza-cu-greu/
http://tv7.md/ro/social/odata-ce-ies-din-case-persoanele-cu-dizabilitati-se-depleaseaza-cu-greu/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/05/05/justitia-cu-dizabilitati/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/05/05/justitia-cu-dizabilitati/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/05/05/justitia-cu-dizabilitati/
https://www.facebook.com/SOIR.Moldova/
https://www.facebook.com/SOIR.Moldova/
http://curaj.tv/reportaj/social/campanie-sociala/justitia-cu-dizabilitati/
http://curaj.tv/reportaj/social/campanie-sociala/justitia-cu-dizabilitati/
http://stirilocale.md/anofm-organizeaza-forul-meseriilorprofesiilor-si-targul-locurilor-de-munca-pentru-tineret.html
http://stirilocale.md/anofm-organizeaza-forul-meseriilorprofesiilor-si-targul-locurilor-de-munca-pentru-tineret.html
http://stirilocale.md/anofm-organizeaza-forul-meseriilorprofesiilor-si-targul-locurilor-de-munca-pentru-tineret.html
http://stirilocale.md/anofm-organizeaza-forul-meseriilorprofesiilor-si-targul-locurilor-de-munca-pentru-tineret.html
http://protv.md/stiri/actualitate/mai-multe-persoane-cu-dizabilitati-au-atacat-primaria-in-judecata---1482701.html
http://protv.md/stiri/actualitate/mai-multe-persoane-cu-dizabilitati-au-atacat-primaria-in-judecata---1482701.html
http://protv.md/stiri/actualitate/mai-multe-persoane-cu-dizabilitati-au-atacat-primaria-in-judecata---1482701.html
http://protv.md/stiri/actualitate/mai-multe-persoane-cu-dizabilitati-au-atacat-primaria-in-judecata---1482701.html
https://www.facebook.com/privesc.eu/videos/10154950806212942/
https://www.facebook.com/privesc.eu/videos/10154950806212942/
http://tv7.md/ro/social/persoanele-cu-dezabilitati-nu-pot-participa-la-sedintele-judecatoriei-centru-din-cauza-lipsei-unei-rampe/
http://tv7.md/ro/social/persoanele-cu-dezabilitati-nu-pot-participa-la-sedintele-judecatoriei-centru-din-cauza-lipsei-unei-rampe/
http://tv7.md/ro/social/persoanele-cu-dezabilitati-nu-pot-participa-la-sedintele-judecatoriei-centru-din-cauza-lipsei-unei-rampe/
http://tv7.md/ro/social/persoanele-cu-dezabilitati-nu-pot-participa-la-sedintele-judecatoriei-centru-din-cauza-lipsei-unei-rampe/
http://www.realitatea.md/persoanele-cu-dizabilita-i-locomotorii-au-protestat-in-fa-a-judecatoriei-centru-impotriva-justi-iei_40416.html
http://www.realitatea.md/persoanele-cu-dizabilita-i-locomotorii-au-protestat-in-fa-a-judecatoriei-centru-impotriva-justi-iei_40416.html
http://www.realitatea.md/persoanele-cu-dizabilita-i-locomotorii-au-protestat-in-fa-a-judecatoriei-centru-impotriva-justi-iei_40416.html
http://www.realitatea.md/persoanele-cu-dizabilita-i-locomotorii-au-protestat-in-fa-a-judecatoriei-centru-impotriva-justi-iei_40416.html
http://jurnal.md/ro/social/2016/6/8/mai-multi-oameni-cu-dizabilitati-locomotorii-au-cerut-acces-in-sala-de-judecata/#update-699497
http://jurnal.md/ro/social/2016/6/8/mai-multi-oameni-cu-dizabilitati-locomotorii-au-cerut-acces-in-sala-de-judecata/#update-699497
http://jurnal.md/ro/social/2016/6/8/mai-multi-oameni-cu-dizabilitati-locomotorii-au-cerut-acces-in-sala-de-judecata/#update-699497
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le-cu-dizabilitati-au-protestat-

impotriva-inaccesibilitatii-la-justitie--

93830.html 

împotriva inaccesibilității la justiție 

16.  
http://www.ipn.md/ro/societate/77017 

 

Persoanele cu dizabilități au protestat 

împotriva inaccesibilității la justiție 
08.06.2016 

17.  

http://www.radiochisinau.md/persoane

le_cu_dizabilitati_au_protestat_impotr

iva_inaccesibilitatii_la_justitie-34353 

Persoanele cu dizabilități au protestat 

împotriva inaccesibilității la justiție 
08.06.2016 

18.  

http://www.zdg.md/stiri/stiri-

sociale/persoanele-cu-dizabilitati-nu-

au-acces-la-judecatoria-centru-din-

chisinau 

Persoanele cu dizabilități nu au acces 

la Judecătoria Centru din Chișinău 
08.06.2016 

19.  

http://jurnaltv.md/ro/news/2016/6/8/tre

ptele-obstacolul-spre-dreptate-

10220286/#1 

Treptele, obstacolul spre dreptate 08.06.2016 

20.  

https://www.facebook.com/SOIR.Mol

dova/?fref=ts 

 

Astăzi, 8 iunie, reprezentanții 

organizației partenere, Motivație 

Moldova, au manifestat în fața 

Judecătoriei Centru din Chișinău, 

împotriva îngrădirii dreptului de 

acces liber la justiție din cauza 

neasigurării condițiilor de 

accesibilitate în această instituție. 

08.06.2016 

21.  

http://www.ziarelive.ro/stiri/persoanel

e-cu-dizabilitati-au-protestat-

impotriva-inaccesibilitatii-la-

justitie.html 

Persoanele cu dizabilități au protestat 

împotriva inaccesibilității la justiție 
08.06.2016 

22.  

http://www.europalibera.org/a/277877

56.html 

 

Igor Meriacre: „Nu se iau deloc în 

considerație condițiile necesare 

pentru asigurarea accesibilității 

pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii și cu dizabilități de 

vedere” 

09.06.2016 

23.  

http://voceatinerilor.md/article/sunt-

activ-sunt-tanar-pot-face-multe-nicu-

mironov-535.html  

„Sunt activ, sunt tânăr, pot face 

multe”, Nicu Mironov  
17.06.2016 

24.  

http://jurnaltv.md/ro/news/2016/6/22/p

etitia-mamelor-cu-carucioare-

10223739/  

Petiția mamelor cu cărucioare 22.06.2016 

25.  

http://jurnaltv.md/ro/news/2016/6/22/-

coala-speciala-pentru-nevoi-ordinare-

10223700/#2  

Școală specială pentru nevoi ordinare 22.06.2016 

26.  

http://ea.md/zeci-de-mame-cu-pici-

carucioare-au-marsaluit-centrul-

capitalei-cerand-trotuare-adaptate-

galerie-foto/  

Zeci de mame cu pici în cărucioare 

au mărșăluit în centrul capitalei, 

cerând trotuare adaptate! Galerie 

FOTO 

22.06.2016 

27.  

http://suntparinte.md/mamele-de-la-

pune-umarul-au-depus-la-primarie-

petitia-privind-trotuarele-stricate-din-

chisinau/  

Mamele de la „Pune umărul” au 

depus la Primărie petiția privind 

problema trotuarelor stricate 

22.06.2016 

28.  

http://protv.md/stiri/actualitate/chisina

ul-neprietenos-cu-mamicile-provocari-

la-fiecare-pas-pentru---1503301.html  

Chișinăul, neprietenos cu mămicile: 

Provocări la fiecare pas pentru 

femeile cu pici - VIDEO 

22.06.2016 
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29.  

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/22/m

ii-de-mamici-au-semnat-o-petitie-in-

care-cer-repararea-trotuarelor-din-

capitala/#update-727829  

Mii de mămici au semnat o petiție în 

care cer repararea trotuarelor din 

capitală 

22.06.2016 

30.  

https://tv7.md/ro/social/mamicile-si-

persoanele-cu-nevoi-speciale-au-

depus-o-petitie-la-primarie/  

Mămicile și persoanele cu nevoi 

speciale au depus o petiție la 

primărie 

22.06.2016 

31.  
http://www.prime.md/rom/news/social

/item37082/  

Chișinău: Zeci de mame au ieșit la 

protest cu picii în cărucioare 
22.06.2016 

32.  
http://www.noi.md/md/news_id/86526

#close  

Petiție la Primărie, din partea 

mămicilor indignate de trotuarele 

stricate din oraș (VIDEO) 

22.06.2016 

33.  

http://www.realitatea.md/zeci-de-

mamici--saturate-de-trotuarele-

impracticabile-din-Chișinău--au-

depus-o-petiție-la-primărie-----plătim-

impozite-si-trebuie-sa-ni-se-rezolve-

problema-----video-_41156.html  

Zeci de mămici, săturate de 

trotuarele impracticabile din 

Chișinău, au depus o petiție la 

Primărie: „Plătim impozite, trebuie 

să se rezolve problema” (VIDEO) 

22.06.2016 

34.  

http://www.zdg.md/stiri/stiri-

sociale/video-mamicile-sunt-revoltate-

ca-trotuarele-sunt-stricate-si-blocate-

de-masini  

(VIDEO) Mămicile sunt revoltate că 

trotuarele sunt stricate și blocate de 

mașini 

22.06.2016 

35.  http://www.ipn.md/ro/societate/77391  

Persoanele cu dizabilități continuă 

protestele împotriva justiției 

neaccesibile 

27.06.2016 

36.  

http://www.realitatea.md/persoanele-

cu-dizabilitati-continua-sa-protesteze--

---judecatoarea-a-aprobat-demersul-

nostru-doar-formal--avem-impresia-

ca-nu-se-va-schimba-nimic---

_41487.html  

Persoanele cu dizabilități continuă să 

protesteze: Judecătoarea a aprobat 

demersul nostru doar formal. Avem 

impresia că nu se va schimba nimic 

(VIDEO, FOTO) 

28.06.2016 

37.  

http://www.realitatea.md/live-

partenerii-coalitiei-fara-bariere-

organizeaza-un-protest-impotriva-

inaccesibilitatii-judecatoriei-

sectorului-centru-chisinau_41479.html  

LIVE! Partenerii Coaliției „Fără 

Bariere” organizează un protest 

împotriva inaccesibilității 

Judecătoriei sectorului Centru 

Chișinău 

28.06.2016 

38.  

http://politik.md/articles/social/protest-

repetat-al-persoanelor-cu-dizabilitati-

vor-justitie-accesibila-pentru-

toti/37923/  

Protest repetat al persoanelor cu 

dizabilități. Vor justiție accesibilă 

pentru toți 

28.06.2016 

39.  

http://jurnaltv.md/ro/news/2016/6/28/p

rotest-in-scaune-cu-rotile-

10225338/#1  

Protest în scaune cu rotile 28.06.2016 

40.  

http://www.jurnal.md/ro/social/2016/6

/28/mai-multe-persoane-in-scaune-cu-

rotile-au-cerut-acces-in-interiorul-

judecatoriei-centru/  

Mai multe persoane în scaune cu 

rotile au cerut acces în interiorul 

Judecătoriei Centru 

28.06.2016 

41.  
https://point.md/ru/novosti/obschestvo

/v-kishineve-podali-v-sud-na-sud  
В Кишиневе подали в суд на суд 14.07.2016 

42.  

http://realitatealive.md/live--prima-

sesiune-a-consultarii-publice-privind-

accesibilitatea-infrastructurii-publice-

in-mun--chisinau--provocari-si-

http://realitatealive.md/live--prima-

sesiune-a-consultarii-publice-

privind-accesibilitatea-

infrastructurii-publice-in-mun--

20.07.2016 
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http://realitatealive.md/live--prima-sesiune-a-consultarii-publice-privind-accesibilitatea-infrastructurii-publice-in-mun--chisinau--provocari-si-solutii_42533.html
http://realitatealive.md/live--prima-sesiune-a-consultarii-publice-privind-accesibilitatea-infrastructurii-publice-in-mun--chisinau--provocari-si-solutii_42533.html
http://realitatealive.md/live--prima-sesiune-a-consultarii-publice-privind-accesibilitatea-infrastructurii-publice-in-mun--chisinau--provocari-si-solutii_42533.html
http://realitatealive.md/live--prima-sesiune-a-consultarii-publice-privind-accesibilitatea-infrastructurii-publice-in-mun--chisinau--provocari-si-solutii_42533.html
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solutii_42533.html  chisinau--provocari-si-

solutii_42533.html 

43.  
http://a-

tv.md/index.php?newsid=19776  

Публичные обсуждения о 

доступности городской 

общественной инфраструктуры 

20.07.2016 

44.  

http://rtr.md/novosti/politika/gorodsko

j-eksperiment-municipalnye-sovetniki-

ot-nepm-seli-v-invalidnye-kolyaski-i-

otpravilis-po-kishinevu  

Городской эксперимент: 

муниципальные советники от 

НЕПМ сели в инвалидные коляски 

и отправились по Кишиневу 

21.07.2016 

45.  

http://newsmaker.md/rus/novosti/k-

bareru-munsovetniki-na-chas-pereseli-

v-invalidnye-kolyaski-26325  

К барьеру. Мунсоветники на час 

пересели в инвалидные коляски 
21.07.2016 

46.  

http://www.publika.md/se-intampla-

in-moldova-tot-mai-multe-persoane-

cu-dizabilitati-sunt-private-de-dreptul-

la-munca_2696051.html 

Se întîmplă tot mai des în R. 

Moldova. Persoanele cu dizabilități 

sunt private de dreptul la muncă 

25.07.2016 

47.  

http://diez.md/2016/07/27/parcarea-ca-

dovada-de-civilizare-soferii-cu-

probleme-locomotorii-isi-doresc-

practicile-ue-si-moldova/  

Parcarea ca dovadă de civilizare. 

Șoferii cu probleme locomotorii își 

doresc practicile UE și în Moldova 

27.07.2016 

48.  

http://ea.md/ea-md-si-dare-lanseaza-

campania-senseability-summerdare-le-

dus-pe-fete-la-piscina-video/  

EA.md și DARE lansează campania 

„SenseAbility SummerDARE”. Le-

am dus pe fete la piscină (Video) 

02.08.2016 

49.  

http://politik.md/articles/social/oportu

nitate-pentru-tinerii-cu-nevoi-speciale-

din-rm-asociatia-motivatie-selecteaza-

beneficiari-pentru-proiectul-

angajeaza-abilitatea/38662/  

Oportunitate pentru tinerii cu nevoi 

speciale din R.M. Asociația 

„MOTIVAŢIE” selectează 

beneficiari pentru Proiectul 

“Angajează abilitatea” 

16.09.2016 

50.  
https://www.privesc.eu/Emisiunea/cod

-galben  

Emisiunea „Cod Galben” realizată de 

Dorin Galben 16.09.2016 

51.  

http://jurnaltv.md/ro/news/2016/9/27/d

izabilitatea-nu-inseamna-lipsa-abilita-

ilor-10245526/  

Dizabilitatea nu înseamnă lipsa 

abilităților 27.09.2016 

52.  

http://jurnaltv.md/ro/news/2016/9/28/p

ariu-pus-cu-via-a-vis-implinit-

10245739/#1  

Pariu pus cu viața, vis împlinit 28.09.2016 

53.  

http://jurnaltv.md/ro/news/2016/10/19/

cladire-noua-probleme-vechi-

10251030/#4  

Clădire nouă, probleme vechi 19.10.2016 

54.  

https://botanvictoria.wordpress.com/2

016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%

B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1

%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8

C%D0%B5%D1%80-

%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%

B3%D1%83%D1%82-

%D0%BB%D0%B8-

%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%

B8-%D1%81/ 

Избирательный барьер. Смогут ли 

люди с особыми потребностями 

проголосовать 30 октября 

 

26.10.2016 

55.  
http://www.realitatea.md/persoanele-

cu-dizabilitati--din-municipiul-

Persoanele cu dizabilități, din 

municipiul Chișinău, vor putea apela 
28.10.2016 

http://realitatealive.md/live--prima-sesiune-a-consultarii-publice-privind-accesibilitatea-infrastructurii-publice-in-mun--chisinau--provocari-si-solutii_42533.html
http://a-tv.md/index.php?newsid=19776
http://a-tv.md/index.php?newsid=19776
http://rtr.md/novosti/politika/gorodskoj-eksperiment-municipalnye-sovetniki-ot-nepm-seli-v-invalidnye-kolyaski-i-otpravilis-po-kishinevu
http://rtr.md/novosti/politika/gorodskoj-eksperiment-municipalnye-sovetniki-ot-nepm-seli-v-invalidnye-kolyaski-i-otpravilis-po-kishinevu
http://rtr.md/novosti/politika/gorodskoj-eksperiment-municipalnye-sovetniki-ot-nepm-seli-v-invalidnye-kolyaski-i-otpravilis-po-kishinevu
http://rtr.md/novosti/politika/gorodskoj-eksperiment-municipalnye-sovetniki-ot-nepm-seli-v-invalidnye-kolyaski-i-otpravilis-po-kishinevu
http://newsmaker.md/rus/novosti/k-bareru-munsovetniki-na-chas-pereseli-v-invalidnye-kolyaski-26325
http://newsmaker.md/rus/novosti/k-bareru-munsovetniki-na-chas-pereseli-v-invalidnye-kolyaski-26325
http://newsmaker.md/rus/novosti/k-bareru-munsovetniki-na-chas-pereseli-v-invalidnye-kolyaski-26325
http://www.publika.md/se-intampla-in-moldova-tot-mai-multe-persoane-cu-dizabilitati-sunt-private-de-dreptul-la-munca_2696051.html
http://www.publika.md/se-intampla-in-moldova-tot-mai-multe-persoane-cu-dizabilitati-sunt-private-de-dreptul-la-munca_2696051.html
http://www.publika.md/se-intampla-in-moldova-tot-mai-multe-persoane-cu-dizabilitati-sunt-private-de-dreptul-la-munca_2696051.html
http://www.publika.md/se-intampla-in-moldova-tot-mai-multe-persoane-cu-dizabilitati-sunt-private-de-dreptul-la-munca_2696051.html
http://diez.md/2016/07/27/parcarea-ca-dovada-de-civilizare-soferii-cu-probleme-locomotorii-isi-doresc-practicile-ue-si-moldova/
http://diez.md/2016/07/27/parcarea-ca-dovada-de-civilizare-soferii-cu-probleme-locomotorii-isi-doresc-practicile-ue-si-moldova/
http://diez.md/2016/07/27/parcarea-ca-dovada-de-civilizare-soferii-cu-probleme-locomotorii-isi-doresc-practicile-ue-si-moldova/
http://diez.md/2016/07/27/parcarea-ca-dovada-de-civilizare-soferii-cu-probleme-locomotorii-isi-doresc-practicile-ue-si-moldova/
http://ea.md/ea-md-si-dare-lanseaza-campania-senseability-summerdare-le-dus-pe-fete-la-piscina-video/
http://ea.md/ea-md-si-dare-lanseaza-campania-senseability-summerdare-le-dus-pe-fete-la-piscina-video/
http://ea.md/ea-md-si-dare-lanseaza-campania-senseability-summerdare-le-dus-pe-fete-la-piscina-video/
http://politik.md/articles/social/oportunitate-pentru-tinerii-cu-nevoi-speciale-din-rm-asociatia-motivatie-selecteaza-beneficiari-pentru-proiectul-angajeaza-abilitatea/38662/
http://politik.md/articles/social/oportunitate-pentru-tinerii-cu-nevoi-speciale-din-rm-asociatia-motivatie-selecteaza-beneficiari-pentru-proiectul-angajeaza-abilitatea/38662/
http://politik.md/articles/social/oportunitate-pentru-tinerii-cu-nevoi-speciale-din-rm-asociatia-motivatie-selecteaza-beneficiari-pentru-proiectul-angajeaza-abilitatea/38662/
http://politik.md/articles/social/oportunitate-pentru-tinerii-cu-nevoi-speciale-din-rm-asociatia-motivatie-selecteaza-beneficiari-pentru-proiectul-angajeaza-abilitatea/38662/
http://politik.md/articles/social/oportunitate-pentru-tinerii-cu-nevoi-speciale-din-rm-asociatia-motivatie-selecteaza-beneficiari-pentru-proiectul-angajeaza-abilitatea/38662/
https://www.privesc.eu/Emisiunea/cod-galben
https://www.privesc.eu/Emisiunea/cod-galben
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/9/27/dizabilitatea-nu-inseamna-lipsa-abilita-ilor-10245526/
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/9/27/dizabilitatea-nu-inseamna-lipsa-abilita-ilor-10245526/
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/9/27/dizabilitatea-nu-inseamna-lipsa-abilita-ilor-10245526/
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/9/28/pariu-pus-cu-via-a-vis-implinit-10245739/#1
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/9/28/pariu-pus-cu-via-a-vis-implinit-10245739/#1
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/9/28/pariu-pus-cu-via-a-vis-implinit-10245739/#1
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/10/19/cladire-noua-probleme-vechi-10251030/#4
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/10/19/cladire-noua-probleme-vechi-10251030/#4
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/10/19/cladire-noua-probleme-vechi-10251030/#4
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8-%d1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8-%d1%81/
https://botanvictoria.wordpress.com/2016/10/26/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8-%d1%81/
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Chișinău--vor-putea-apela-la-un-

serviciu-de-transport-special-pentru-a-

se-deplasa-la-sectiile-de-

votare_47435.html 

la un serviciu de transport special 

pentru a se deplasa la secțiile de 

votare 

56.  

http://bani.md/servicii-de-taxi-social-

gratis-pentru-persoanele-cu-

dizabilitati-in-ziua-alegerilor-detalii---

81500.html  

Servicii de taxi social GRATIS 

pentru persoanele cu dizabilități, în 

ziua alegerilor! DETALII 
29.10.2016 

57.  

http://unimedia.info/stiri/taxi-social-

%E2%80%93-transport-gratuit-

pentru-persoanele-cu-dizabilitati-

locomotorii-in-ziua-scrutinului-

electoral-122204.html 

Taxi social – transport gratuit pentru 

persoanele cu dizabilități locomotorii 

în ziua scrutinului electoral 

29.10.2016 

58.  
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-

30-octombrie-2016/  

Mesager. Taxi social pentru 

persoanele cu dizabilități 
30.10.2016 

59.  
https://argumentul.info/tag/asociatia-

motivatie/ 

Transport gratuit pentru persoanele 

cu dizabilități în ziua alegerilor, în 

raza municipiului Chișinău 
30.10.2016 

60.  

https://www.privesc.eu/arhiva/69871/

Emisiunea--Cod-Galben--realizata-de-

Dorin-Galben---Miniștrii-la-raport-III-

-Combaterea-șomajului--migrației-si-

sărăciei--Invitata--Stela-Grigoraș--min 

Emisiunea „Cod Galben” realizată de 

Dorin Galben 
01.11.2016 

61.  

http://artaconducerii.md/produse/adapt

are-de-conducere-manuala-a-

automobilului/ 

Dispozitiv de conducere manuală a 

automobilului pentru persoane cu 

dizabilități locomotorii 
11.2016 

62.  http://www.ipn.md/ro/politica/80180  

Persoanele cu dizabilități locomotorii 

pot solicita transport gratuit și la 

turul II de alegeri 

09.11.2016 

63.  

http://actualitati.md/md/societate/perso

anele-cu-dizabilitati-din-capitala-pot-

solicita-transport-gratuit-pentru-

deplasarea 

Persoanele cu dizabilități din capitală 

pot solicita transport gratuit pentru 

deplasarea la alegeri  

09.11.2016 

64.  

http://www.allmoldova.com/ro/news/tr

ansport-gratuit-pentru-persoane-cu-

dizabilitati-la-alegeri 

Transport gratuit pentru persoane cu 

dizabilități, la alegeri 
09.11.2016 

65.  

http://www.jurnal.md/ro/social/2016/1

1/9/persoanele-cu-dizabilitati-

locomotorii-pot-solicita-transport-

gratuit-si-la-turul-ii-de-alegeri/ 

Persoanele cu dizabilități locomotorii 

pot solicita transport gratuit și la 

turul II al alegerilor 

09.11.2016 

66.  

http://m.timpul.md/articol/persoanele-

cu-dizabilitati-locomotorii-pot-

solicita-transport-gratuit-si-la-turul-ii-

de-alegeri--100042.html 

Persoanele cu dizabilități locomotorii 

pot solicita transport gratuit și la 

turul II de alegeri 

09.11.2016 

67.  https://news.yam.md/ro/story/5089338 
Transport gratuit pentru persoane cu 

dizabilități, la alegeri 
09.11.2016 

68.  
http://www.moldpres.md/news/2016/1

1/09/16008934 

Persoanele cu deficiențe locomotorii 

vor beneficia de transport gratuit și 

în turul doi de alegeri 

09.11.2016 

69.  

http://deschide.md/ro/stiri/social/2961/

%E2%80%9ETaxi-

social%E2%80%9D-gratuit-pentru-

„Taxi social” gratuit pentru 

persoanele cu deficiențe locomotorii 

în ziua alegerilor 

09.11.2016 

http://bani.md/servicii-de-taxi-social-gratis-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-in-ziua-alegerilor-detalii---81500.html
http://bani.md/servicii-de-taxi-social-gratis-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-in-ziua-alegerilor-detalii---81500.html
http://bani.md/servicii-de-taxi-social-gratis-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-in-ziua-alegerilor-detalii---81500.html
http://bani.md/servicii-de-taxi-social-gratis-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-in-ziua-alegerilor-detalii---81500.html
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-30-octombrie-2016/
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-30-octombrie-2016/
https://argumentul.info/2016/10/30/transport-gratuit-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-in-ziua-alegerilor-in-raza-municipiului-chisinau/
https://argumentul.info/2016/10/30/transport-gratuit-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-in-ziua-alegerilor-in-raza-municipiului-chisinau/
https://argumentul.info/2016/10/30/transport-gratuit-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-in-ziua-alegerilor-in-raza-municipiului-chisinau/
http://www.ipn.md/ro/politica/80180
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persoanele-cu-deficien%C5%A3e-

locomotorii-%C3%AEn-ziua-

alegerilor.htm 

70.  
http://www.infotag.md/populis-

ru/234456/ 

PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI 

LOCOMOTORII VOR BENEFICIA 

DE TRANSPORT GRATUIT 

PENTRU A PARTICIPA LA 

ALEGERI 

09.11.2016 

71.  

http://www.comunicate.md/index.php?

task=articles&action=view&article_id

=9722 

Serviciu de transport pentru persoane 

cu dizabilități locomotorii va fi 

disponibil și în turul II 

09.11.2016 

72.  

http://radiochisinau.md/alegeri-2016-

taxi-social-pentru-persoanele-cu-

dizabilitati-si-in-turul-ii---40770.html 

Alegeri 2016 ”Taxi social” pentru 

persoanele cu dizabilități și în turul II  
09.11.2016 

73.  

http://www.ultimele-

stiri.eu/articol/persoanele-cu-dizabiliti-

locomotorii-pot-solicita-transport-

gratuit-i-la-turul-ii-de-alegeri/2511204 

Persoanele cu dizabilități locomotorii 

pot solicita transport gratuit și la 

turul II de alegeri 

09.11.2016 

74.  
http://www.mold-

street.com/?go=news&n=5289 

Serviciu de transport pentru persoane 

cu dizabilități locomotorii va fi 

disponibil și în turul II 
09.11.2016 

75.  

http://news.click.md/story/persoanele-

cu-dizabilitati-locomotorii-pot-

solicita-transport-gr-345639 

”Taxi social” pentru persoanele cu 

dizabilități și în turul II 
09.11.2016 

76.  
http://www.europalibera.org/a/281075

82.html 

Igor Meriacre: „Vrem să promovăm 

un mod activ de viață și participarea 

activă a persoanelor cu dizabilități la 

vot” 

10.11.2016 

77.  

https://www.privesc.eu/arhiva/71390/

Clubul-de-presa-organizat-de-Alianta-

Organizatiilor-pentru-Persoane-cu-

Dizabilitati-si-Centrul-de-Investigatii-

Jurnalistice-cu-tema--Situatia-

persoane 

Clubul de presă organizat de Alianța 

Organizațiilor pentru Persoane cu 

Dizabilități și Centrul de Investigații 

Jurnalistice cu tema „Situația 

persoanelor cu dizabilități în 

Republica Moldova” 

28.11.2016 

78.  http://ntv.md/news/7168 
Oamenii cu dizabilități din Moldova, 

marginalizați și chiar intimidați 
28.11.2016 

79.  

http://www.realitatea.md/nivelul-de-

accesibilitate-al-cladirii-

parlamentului-testat-de-un-grup-de-

persoane-in-scaune-cu-rotile-ce-note-

a-primit-cladirea-renovata-galerie-

foto_49108.html 

Nivelul de accesibilitate al clădirii 

Parlamentului, testat de un grup de 

persoane în scaune cu rotile. Ce note 

a primit clădirea renovată (Galerie 

Foton, Video) 

30.11.2016 

80.  
https://www.facebook.com/181631094

5281575/videos/1832449217001081/ 

Cât de accesibilă este infrastructura 

Chișinăului pentru persoanele cu 

nevoi speciale? 

30.11.2016 

81.  

http://jurnaltv.md/ro/news/2016/11/30/

sec-ii-de-votare-fara-rampe-

10263050/#4 

Secții de votare fără rampe 30.11.3016 

82.  
https://www.youtube.com/watch?v=lE

B9r3-io44  

Ediția 31. Abraziv. Talk forum. 3 

decembrie  
03.12.2016 

83.  
https://www.youtube.com/watch?v=jq

hJUHmgNgM&feature=youtu.be  
Gala Remarc Abilitatea 2016  12.12.2016 

http://news.click.md/story/persoanele-cu-dizabilitati-locomotorii-pot-solicita-transport-gr-345639
http://news.click.md/story/persoanele-cu-dizabilitati-locomotorii-pot-solicita-transport-gr-345639
https://www.privesc.eu/Arhiva/71390/Clubul-de-presa-organizat-de-Alianta-Organizatiilor-pentru-Persoane-cu-Dizabilitati-si-Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-cu-tema--Situatia-persoane
https://www.privesc.eu/Arhiva/71390/Clubul-de-presa-organizat-de-Alianta-Organizatiilor-pentru-Persoane-cu-Dizabilitati-si-Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-cu-tema--Situatia-persoane
https://www.privesc.eu/Arhiva/71390/Clubul-de-presa-organizat-de-Alianta-Organizatiilor-pentru-Persoane-cu-Dizabilitati-si-Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-cu-tema--Situatia-persoane
https://www.privesc.eu/Arhiva/71390/Clubul-de-presa-organizat-de-Alianta-Organizatiilor-pentru-Persoane-cu-Dizabilitati-si-Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-cu-tema--Situatia-persoane
https://www.privesc.eu/Arhiva/71390/Clubul-de-presa-organizat-de-Alianta-Organizatiilor-pentru-Persoane-cu-Dizabilitati-si-Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-cu-tema--Situatia-persoane
https://www.privesc.eu/Arhiva/71390/Clubul-de-presa-organizat-de-Alianta-Organizatiilor-pentru-Persoane-cu-Dizabilitati-si-Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-cu-tema--Situatia-persoane
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/11/30/sec-ii-de-votare-fara-rampe-10263050/#4
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/11/30/sec-ii-de-votare-fara-rampe-10263050/#4
http://jurnaltv.md/ro/news/2016/11/30/sec-ii-de-votare-fara-rampe-10263050/#4
https://www.youtube.com/watch?v=lEB9r3-io44
https://www.youtube.com/watch?v=lEB9r3-io44
https://www.youtube.com/watch?v=jqhJUHmgNgM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jqhJUHmgNgM&feature=youtu.be


Raport anual de activitate 2016                                    Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova 24 

 

 

 

 

 

84.  

http://www.aoam.md/ro/news/aoam-

vine-in-sprijinul-antreprenorilor-cu-

necesita-i-locomotorii-speciale-10988/  

AOAM vine în sprijinul 

antreprenorilor cu necesități 

locomotorii speciale 

13.12.2016 

85.  

http://ru.publika.md/adlm-

organizovala-dlya-lyudey-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-

seminar-po-onlayn-

prodazham_1984891.html  

АДЛМ организовала для людей с 

ограниченными возможностями 

семинар по онлайн-продажам 

14.12.2016 

http://www.aoam.md/ro/news/aoam-vine-in-sprijinul-antreprenorilor-cu-necesita-i-locomotorii-speciale-10988/
http://www.aoam.md/ro/news/aoam-vine-in-sprijinul-antreprenorilor-cu-necesita-i-locomotorii-speciale-10988/
http://www.aoam.md/ro/news/aoam-vine-in-sprijinul-antreprenorilor-cu-necesita-i-locomotorii-speciale-10988/
http://ru.publika.md/adlm-organizovala-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-seminar-po-onlayn-prodazham_1984891.html
http://ru.publika.md/adlm-organizovala-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-seminar-po-onlayn-prodazham_1984891.html
http://ru.publika.md/adlm-organizovala-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-seminar-po-onlayn-prodazham_1984891.html
http://ru.publika.md/adlm-organizovala-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-seminar-po-onlayn-prodazham_1984891.html
http://ru.publika.md/adlm-organizovala-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-seminar-po-onlayn-prodazham_1984891.html
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ISTORII DE SUCCES 

 

Istoria de succes 1.  

N. B. este o tânără de 34 de ani, diagnosticată la naștere cu PCI. Deși are o dizabilitate fizică, 

N. își trăiește viața din plin, în culori vii și cu multă pasiune pentru ceea ce este frumos. Este o fire 

artistică deoarece a absolvit Facultatea de Arte Plastice a Universității Pedagogice ”Ion Creangă” din 

Chișinău și a activat ca pedagog școlar o perioadă scurtă de timp  de la absolvire. Ea reușește să-și 

mențină spiritul pozitiv doar datorită familiei sale frumoase, un soț iubitor, care la fel are o dizabilitate 

fizică și fiica lor care are doar 4 anișori. Familia N. ar putea fi un model pentru multe alte familii, 

deoarece ei reușesc să se susțină reciproc și să mențină o relație armonioasă în pofida realității dure 

prin care trec. Locuiesc într-o cameră de cămin, cu veceu și bucătărie comună, pe care o închiriază de 

la nașterea fetiței, și an de an plata pentru chirie crește constant, fără vreo posibilitate să-și 

achiziționeze propria locuință.  Pe lângă cheltuielile de chirie, o bună parte din venituri merg pe 

tratamentele soțului (care are nevoie de o intervenție chirurgicală), pe necesitățile zi de zi pentru copil, 

care sunt foarte costisitoare și, puținul ce le rămâne sunt cheltuieli de alimentație. Până nu demult, 

soțul N. a fost unica sursă de venit, atât timp cât muncește ca taxator la troleibuz, cu un salariu care nu 

ajunge nici cât un salariu mediu pe economie. Marea lor fericire este M., fetița care s-a născut perfect 

sănătoasă. 

Deoarece soțul N. era singurul care muncea, venitul familial era unul foarte modest și cu greu 

acopereau cheltuielile de strictă necesitate. Când fetița lor era foarte mică, deseori apelau la ajutorul 

părinților, care sunt deja la vârsta de pensionare, pentru a împrumuta bănuți pentru chirie sau alte 

necesități de bază. Odată ce M. a început să frecventeze grădinița, N. a conștientizat că trebuie să-și 

ajute soțul și a început să caute posibilități de angajare. A dorit foarte mult să continue meseria de 

pedagog dar, cu regret, la moment instituțiile școlare au redus considerabil numărul de ore pentru 

pedagogii de arte plastice și de aceea nu există posturi vacante. 

Fiind o bună meșteriță, cu o imaginație bogată, a început să confecționeze cu mult drag articole 

de decor cu elemente tradiționale precum și accesorii croșetate fin, care se aplică la ținute pentru 

diferite ocazii. La fel desenează peisaje în acuarelă și împletește ciupici de cameră pentru toată familia. 

Deși lucrările ei sunt de o calitate foarte bună, a ajuns în situația că nu avea cui să le vândă pentru a-și 

acoperi cheltuielile pentru materia primă. 

După o perioadă de căutări a unui loc de muncă, în care N. s-a ciocnit cu situații de discriminare 

și neacceptare, a înțeles că are nevoie de ajutor și de aceea a apelat la Asociația ”MOTIVAȚIE” din 

Moldova pentru a beneficia de programul Angajare Asistată. În cadrul acestui program, N. a beneficiat 

de o evaluare amplă a profilului ei vocațional care ne-a permis să ne axam pe câteva domenii pe care 

le-ar putea îndeplini la un loc de muncă. Astfel, datorită implicării AMM, tânăra a început colaborarea 

cu Compania Alina Bradu unde N. confecționează la comandă accesorii croșetate pentru vestimentație 
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în stil etno. Pe lângă aceasta, N. este încurajată de AMM să participe la diferite târguri, expoziții cu 

vânzare unde își expune lucrările sale. Aceste participări sunt posibile datorită intervenției AMM prin 

expedierea demersurilor către organizatorii acestor evenimente în care este solicitată oferirea locurilor 

pentru expoziție gratuit. 

Deși aceste activități cât de cât o ajută pe N. să obțină un venit, acestea sunt periodice, doar în perioada 

de sărbători de iarnă și de paști. În acest context, specialistul organizației a optat pentru identificarea 

unul loc de muncă permanent cu un salariu stabil. Astfel N. a acceptat postul de muncă pentru funcția 

de ”aplicarea stickerelor pe mărfuri”, oferit de către Compania Mold Retail Group (LINELLA) . 

Contractul de muncă este semnat cu data de 02.11.2016 până la 02.11.2017. 

Cea mai mare realizare a N. după angajare este creșterea auto-aprecierii de sine și posibilitatea 

să-i procure fetiței sale lucruri pe care nu și le putea permite până în prezent. La fel soțul ei este 

mândru de succesele pe care le are N. și de faptul că la moment munca ei este apreciată și are parte de 

o echipă de lucru bine-voitoare și pozitivă. 

Ca implicare și suport din partea Organizației, N. la moment este angajată oficial în cadrul 

Companiei LINELLA în calitate de etichetator mărfuri. Are un venit stabil, poate să contribuie la 

prosperitatea familiei și a devenit mai sigură pe propriile forțe. 

”Datorită AMM, am reușit să cunosc foarte multă lume bună care mă percep ca o persoană cu 

abilități depline”. 

 

Istoria de succes 2.  

R., tânăr de 27 ani, originar din or. Chișinău, care are grad de dizabilitate accentuat din naștere, 

hemipareză pe partea stingă. Deși cunoaște organizație de mai mulți ani când a activat în calitate de 

voluntar s-a adresat după ajutor la angajare Asociației „MOTIVAŢIE” din Moldova la recomandarea 

Agenției Teritoriale Angajare în Câmpul Muncii, sec. Râșcani. 

R. a relatat în cadrul primei întâlniri că recent s-a întors din Federația Rusă, unde lucra neoficial 

alături de tatăl său în construcții. La moment locuiește cu părinții săi dar își dorește să își câștige un 

venit din care să poată contribui la cheltuielile casnice și să se poată întreține singur.  

La moment supraviețuiește din alocația de invaliditate din copilărie de cca 600 lei lunar, este în 

căutarea unui loc de muncă de 2 luni. S-a adresat pentru câteva posturi dar nu a fost acceptat, crede că 

acesta s-a întâmplat din cauza dizabilității sale şi din cauza lipsei experienței de muncă. Nu este 

pretențios, este dispus pentru orice muncă simplă, cu salariu de cel puțin 3.000 lei lunar, este dispus să 

facă stagiere înainte de angajare ca să însușească activitatea. 

Acesta vrea să își găsească un loc de muncă în Moldova deoarece munca în construcții este una 

foarte grea și absolut deloc neasigurată. Deși are studii în reparația încălțămintei, se teme de cuțit pe 

care nu îl poate miniu cu o singură mina. A relatat ca optează pentru o activitate în calitate de paznic, 



Raport anual de activitate 2016                                    Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova 28 

muncă pe care a mai făcut-o neoficial jumătate de an la o parcare de tiruri. Am decis să identificăm un 

loc de muncă în calitate de paznic. 

Tânărul a fost decacord cu privire la regulamentul programului, am întocmit dosarul și am decis 

să identificăm un loc de muncă în calitate de paznic. Un asemenea loc de muncă am identificat după 2 

zile în cadrul fabricii de încălțăminte Cristina, urma să aplicam un CV. Am fixat o întâlnire în cadrul 

căreia l-am realizat împreună și am discutat despre Interviul de angajare. Cu regret am constatat că R. 

nu posedă abilități de prezentare de sine, efectiv până acum nici nu a susținut vreun interviu adevărat. 

I-am oferit acestuia mai multă informație despre interviu și am gândit împreună răspunsuri la cele mai 

frecvente întrebări, am fixat încă o întâlnire pentru a simula interviu, dar cu regret din nou am constatat 

că acesta nu se poate exprima, are un vocabular slab dezvoltat, folosește multe rusisme în comunicare. 

Am decis să îl invităm pe R. într-un training de instruire pentru un loc de muncă, dar în data de 

18.10.16 am identificat un loc de munca în calitate de etichetator la depozit Linella. Am expediat 

imediat CV lui R.. A fost invitat la oficiu pentru a verifica abilitățile lui de a pune stichere cu o mînă, 

am rămas plăcut surprinsă de faptul ca R. este abil sa lucreze cu o singură mînă, pregătirea pentru 

interviu nu impresionează deloc dar am decis neapărat să mergem la interviul. Interviul a fost fixat în 

data de 20.11.16, la acesta am mers cu 2 candidați – R. şi Ş., a II zi am mers dis de dimineață cu băieții 

la depozit unde ni s-au explicat conținutul muncii. Din data de 21.10.2016 R. cu încă 2 colegi cu grad 

de dizabilitate activează în cadrul depozitului “MOLDRETAIL GROUP”. În data de 26.10.16 tânărul a 

semnat contract de prestări servicii, în calitate de etichetator.  Lucrează deja de 1, 5 luni și câștigă în jur 

de 3.500 lei lunar, este foarte mulțumit, mai ales de faptul că singur alege câte ore să muncească și nu 

este restricționat să muncească doar 6 ore. 

Ca intervenție a cazului, avem rezultatul unei persoane angajate care este mulțumită de munca 

realizată si de faptul că este mai comunicabil și poate să demonstreze utilitate pentru munca care o 

face. A devenit o persoană responsabilă, sociabilă și se implică cu oferirea de ajutor și pentru colegul 

său de muncă. Tânărul a devenit cetățean activ, care contribuie la bugetul statului ca plătitor în rândul 

cetățenilor egali. 

“Acum am un serviciu și asta îmi dă posibilitate să nu depind de nimeni. Singur coordonez câte 

ore lucrez și care îmi este salariul, asta mă face foarte mulțumit…” 

 

Istoria de succes 3.  

A fi un tânăr ambițios, activ, plin de idei, cu viziuni moderne și perspective de dezvoltare 

personală și profesională pentru a avea un viitor asigurat acasă, în Moldova, sunt niște dorințe firești pe 

care le are fiecare tânăr care pășește în viața de adult. Întrebarea este dacă fiecare are această 

posibilitate, deoarece contează foarte mult mediul în care creștem și ne dezvoltăm, studiile și abilitățile 

pe care le avem și, cel mai important, starea noastră de sănătate. Dacă toate aceste condiții ne 

favorizează, atunci suntem niște norocoși, dar, dacă din start soarta ne rezervă o altă cale, plină de 
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impedimente și provocări, atunci, ce ne facem? Cedăm și lăsăm mâinile în jos, sau dăm dovadă de o 

voință și curaj de a înfrunta aceste dificultăți și de a demonstra întregii societăți că în pofida realității 

dure, visele noastre pot deveni realitate. 

Acestea nu sunt doar niște afirmații care sună frumos dar sunt bazate pe o istorie de viață care 

merită să fie împărtășită cu alte persoane, care au ajuns să devină decepționați, dezamăgiți și ne 

încrezuți. Mai jos vă prezentam istoria de succes a unui tânăr care a demonstrat că este posibil să duci 

un mod de viață activ chiar dacă scaunul rulant este parte indispensabilă a corpului.  

  D. F. este un tânăr plin de viață, pozitiv, receptiv și cu un simț al umorului bine dezvoltat care îl 

ajută să treacă cu ușurință peste momente dificile ale vieții. Ca orice alt tânăr din țara noastră, Dumitru 

a trecut prin toate etapele colorate ale vieții, trăiri intense pe plan emoțional precum și dezamăgiri pe 

plan profesional. Ca fiecare absolvent al unei facultăți, a trecut prin realitatea dură de a fi șomer, ba 

mai mult, de a fi respins de mai mulți angajatori pe criteriu de dizabilitate. Toate aceste experiențe l-au 

făcut pe D. mai puternic și mai rezistent emoțional.  

Este cunoscut faptul că la moment rata șomajului printre persoanele tinere a atins cote maxime 

și posibilitatea de a construi o carieră de succes depinde de foarte mulți factori. În aceste condiții 

Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova a reușit să dezvolte programul de ”Angajare Asistată” în care a 

fost inclus D. în luna noiembrie 2015. Împreună cu specialiștii Asociației, D. a trecut prin mai multe 

provocări. 

Acest caz este deosebit de altele prin faptul că la realizarea cu succes a procesului de angajare 

au contribuit mai mulți factori. Pe lingă studiile și experiența profesională, de o calitate înaltă, pe care 

le are D., am avut marele noroc să identificăm o Companie de producere și realizare a ambalajelor din 

lemn ”RIKIPAL”, care era în căutarea unui specialist calificat în domeniul operator telecomunicații. 

Patronul acestei Companii s-a dovedit a fi o persoană foarte deschisă și deloc nu l-a speriat faptul că, 

era nevoie de asigurarea accesului la locul de muncă, prin instalarea a câtorva rampe, pentru ca D. să-și 

poată onora obligațiunile de serviciu. Costurile pentru producere și instalarea rampelor și li-a asumat în 

totalitate angajatorul. Acest gest este o raritate, la ziua de astăzi, pentru Republica Moldova și, trezește 

un sentiment de respect și admirație pentru astfel de persoane. 

O dată cu acest succes a apărut o altă problemă și anume deplasarea la locul de muncă, în 

condițiile în care Compania se află într-o zonă unde nu este transport public accesibil. Ne-au sărit în 

ajutor o companie de taxi care a oferit transport gratuit de care D. a beneficiat o perioadă de timp. 

La moment D. activează cu mare plăcere, a crescut foarte mult profesional și se simte parte 

componentă a echipei RIKIPAL luând parte la toate activitățile extra-curriculare ale echipei 

companiei. Odată ce are un loc de muncă ce-i aduce plăcere și o stabilitate financiară, D. a început să-

și realizeze și alte vise precum școala de șoferie, procurarea unui automobil și să întemeieze o familie 

alături de persoana dragă. 
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Istoria de succes 4.  

“De când m-am angajat, viața mea s-a schimbat la 360 de grade” , I.B. 

Motivația de a-și schimba viața în mai bine, plus dorința nemărginită de a căpăta un statut 

financiar independent, au făcut-o pe I. B., o tânără cu dizabilități din Chișinău, să-și găsească un loc de 

muncă care să-i ofere condiții optime de a-și pune în aplicare talentele, dar și să se simtă un membru 

activ al societății.  

 Datorită responsabilității și perseverenței de care a dat dovadă I. în cadrul programului 

Angajare Asistată oferit de AMM, ea a absolvit cu brio cursurile la Centrul Internațional de Training și 

Dezvoltare Profesională, astfel a obținut diploma “Manager Vânzări”. Peste o lună a început să 

practice munca manuală într-un atelier, iar în paralel a participat la un proiect dezvoltat de către 

Alianța INFONET în favoarea persoanelor cu nevoi speciale de auz. 

 În septembrie 2016, după multiple încercări de angajare, cu suportul Asociației I. a semnat un 

contract de muncă în calitate de tehnolog în cadrul companiei “Luca-S” SRL: “Viața mea s-a schimbat 

la 360 grade timp de aproape un an - mărturisește tânăra - am devenit mult mai sociabilă, încrezută și 

acum am un loc de muncă care îmi place și unde sunt apreciată.” 

Până la adresarea la AMM I. s-a confruntat repetat cu discriminare la angajarea în câmpul 

muncii din cauza dizabilității. Iar datorită suportului acordat de AMM timp de un an de zile, prin 

intermediul programului de Angajare Asistată, ea a devenit mult mai încrezută în forțele proprii. Ea se 

mândrește că are un loc de muncă în care este acceptată, dar și apreciată ca specialistă, iar munca 

respectivă îi permite să practice dansul în timpul liber. Tânăra spune că și familia sa se mândrește de 

succesele ei, recunoscând că după integrarea sa la locul de muncă , ea a devenit mult mai 

independentă, și-a schimbat în mod cardinal modul de viață, devenind mult mai activă social. A 

dispărut și frica ei da a fi ignorată din cauza dizabilității.  

Apropo, compania “Luca-S” SRL s-a remarcat în angajarea persoanelor cu dizabilități prin 

programul Angajare Asistată în cadrul „Galei Remarc Abilitatea” 2016, ediția a doua. 

 

Istoria de succes 4.  

„Viața se schimbă când ți-o dorești cu adevărat” 

S. este o tânără din mun. Chișinău, optimistă și extrem de plăcută, pentru care problema de 

sănătate n-a constituit un impediment în calea obținerii unui loc de muncă. Dizabilitatea S. se 

manifestă prin reducerea mobilității unei mâini și a fost dobândită la naștere. Acest fapt însă niciodată 

nu a împiedicat-o pe aceasta în realizarea scopurilor propuse: activism social, studii, căsnicie, 

realizarea rolului de a fi părinte, responsabilități casnice.   

În 2016, s-a adresat Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) la recomandarea unei 

prietene cu grad de dizabilitate, pe care AMM a ajutat-o în angajare în 2014. Tânăra este căsătorită și 

are doi copii adorabili, este apreciată și iubită în familie, încurajată să se afirme și în plan profesional. 
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Deține studii profesionale tehnice în domeniul cusător/croitor, însă nu are experiență practică, deoarece 

dizabilitatea a împiedicat-o să obțină viteza necesară în desfășurarea operațiilor de coasere la o 

întreprindere, astfel ea coase lucruri pentru sine și familia sa, individual. 

În ceea ce privește preferințele sale profesionale, ea alege la moment o activitate part-time, 

deoarece își dorește să fie aproape de copiii săi care cresc pe zi ce trece. Se vede implicată în vânzări 

(domeniul care o pasionează, însă în care are puțină experiență de muncă), deoarece ar avea 

posibilitatea să dedice suficient timp familiei. Deși demonstrează interes autentic față de ocupație, 

competențe de relaționare foarte bune cu clienții, aspect prezentabil, cunoaște cel puțin două limbi, din 

cauza dizabilității și faptului că mai mulți ani a dedicat familiei, a fost respinsă de mai multe ori de 

către angajatori.    

Datorită deschiderii reciproce, unei comunicări fructuoase cu Specialista în Angajare Asistată, 

într-o lună, s-a reușit perfectarea Cv-ului, pregătirea pentru interviul de angajare, identificarea a mai 

multor oferte de muncă, susținerea câtorva interviuri și angajarea în calitate de Vânzător-Consultant 

într-un magazin de lenjerie. Cu siguranță, nu i-a fost ușor la început în realizarea visului său. Însă a 

demonstrat perseverență, motivație, dorință de a se regăsi în câmpul și a reușit să-și atingă scopul.   

La un an de la angajare, S. mulțumește cel mai mult organizației și finanțatorului pentru 

încurajare sprijin în determinarea de a face schimbarea dorită. Ea remarcă faptul că Serviciul de 

Angajare Asistată este unul foarte util persoanelor cu nevoi speciale, deoarece oferă informații utile 

acestora despre cadrul legal, dizabilitate și drepturi la angajare. De asemenea, acest serviciu asigură 

suportul logistic și emoțional pentru a depăși obstacolele și menține încrederea în reușita scopului 

propus. După angajare, S. a sesizat importanța faptului că are acum o ocupație, care îi face viața mai 

dinamică și totodată mai echilibrată. Munca îi permite să câștige un salariu decent, prin care contribuie 

la bugetul familiei, și, cel mai important, o face să se simtă mai împlinită și apreciată de cei dragi.  
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INFORMAȚII FINANCIARE 

În raportul anual al organizației sunt prezentate și informații despre situația financiară. Acestea 

includ destinația fondurilor, sponsorii și valorile donate, susținătorii cauzelor noastre (persoane fizice 

și juridice), finanțatori externi. Toate aceste informații prezentate contribuie la îmbunătățirea 

transparenței referitoare la activitatea ONG-ului. 

Fiecare leu pe care îl primim înseamnă pentru noi și o responsabilitate deosebită. Știm că 

oricine efectuează o donație, sponsorizează sau acordă un grant își dorește ca sumele respective să se 

reflecte în câștiguri reale pentru comunitate, pentru beneficiari, pentru schimbare spre mai bine. 

În cadrul Asociației facem tot posibilul pentru ca acești bani să aducă o valoare cât mai mare și, 

împreună cu munca de voluntariat și bunurile în natură, să producă o schimbare pozitivă de durată. 

Misiunea noastră socio-educațională nu se încheie însă aici, fiind necesar în continuare sprijinul 

tuturor celor care îl pot oferi pentru ca împreună să construim o țară bazată pe valori, cu tineri capabili 

care își pot exploata propriul potențial profesional la adevărata valoare. 

 

 

  Buget 2016 MDL 

Proiecte 

IM (SOIR) 1340000 

World Jeuvish Relief 363691 

FHI 360 363989 

servicii  Instruire, transport, logistice 30009 

donaţii şi alte Union Fenosa, OSMP-M, MMPS-COM,  41284 
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PLANURI DE VIITOR 
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Asociației cu 
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CUVÎNT DE MULȚUMIRE 

 

Rezultatele obținute în anul 2016 nu ar fi fost posibile fără implicarea partenerilor 

și finanțatorilor, dar și devotamentul echipei AMM și boardului. Sunt aceste rezultate 

multe sau puține depinde de punctul de vedere a fiecărei persoane în parte. Dar cel puțin 

noi știm că am avut posibilitate și am reușit să schimbăm spre bine viața mai multor 

persoane cu dizabilități, am schimbat atitudinea mai multor angajatori, am sensibilizat și 

am informat mai mulți reprezentanți ai Autorităților Publice Centrale și Locale, iar 

membrii grupurilor de inițiativă au devenit mai activi în a promova și apăra drepturile 

persoanelor cu dizabilități în comunitățile de baștină. 

Astfel un cuvânt simplu MULȚUMESC nu este de ajuns pentru exprimarea 

recunoștinței tuturor celor implicați: Finanțatorilor noștri – care au crezut în scopurile, 

ideile și eforturile noastre, Partenerilor care sau implicat cot la cot în promovarea 

drepturilor egale, Reprezentanților autorităților care ne-au ascultat și au luat în 

considerare doleanțele și propunerile noastre, Angajatorilor – ce au crezut în abilitățile 

persoanelor cu dizabilități, Echipei AMM care a implementat proiectele și alte activități 

cu profesionalism și dăruire, Beneficiarilor ce au fost activi și au înțeles mesajul nostru. 

Asociația MOTIVAȚIE rămâne a fi organizație a persoanelor cu dizabilități, care 

promovează o societate cu drepturi și obligațiuni egale. Persoanele cu dizabilități sunt și 

pot fi membri activi ai societății.  

Igor Meriacre, 

 Directorul executiv al Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova  
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DATE DE CONTACT 

 

Oficiu or. Chișinău 

Tel.: (+373-22)-66-13-93, Fax: (+373-22)-66-13-93 

mob.: (+373)67300449, (+373)67300450 

E-mail: office@motivation-md.org  

Web: www.motivatie.md 

Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân 48, or. Chișinău, MD-2075, Republica Moldova 

 

Centrul pentru Viață Independentă (CVI) 

Tel: (+373-22)-41-71-55, Fax: (+373-22)-41-71-55 

E-mail: office@motivation-md.org 

Web: www.motivatie.md 

Adresa: str. Victoriei 1 A, or. Vadul lui Vodă, MD-2046, Republica Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@motivation-md.org
http://motivatie.md/ro/acasa.html
mailto:office@motivation-md.org
http://motivatie.md/ro/acasa.html
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CUM NE POȚI SUSȚINE: 

 

DONEAZĂ! 

DEVINO FUNDRAISER! 

SPONSORIZEAZĂ PROGRAMELE NOASTRE! 

DEVINO VOLUNTAR! 

 

 

 Rechizite bancare: 

Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova 

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

Cod / Fiscal 1010620005209 

BC “VICTORIABANK” S.A., filiala 11 or. Chișinău 

cod bancar VICBMD2X883 

Cont (MDL) IBAN: MD67VI222400011100574MDL 

Cont (EURO) IBAN: MD68VI000222401711100574EUR 

Cont (USD) IBAN: MD96VI000222400011100574USD 

Cont (GBP) IBAN: MD53VI022241100000005GBP 

 

 


