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Acest raport a fost elaborat de către Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova în contextul 
proiectului ”Cetățenii cu abilități votează pentru o țară fără dizabilități” implementat în cadrul 
proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, 
implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD), în 
parteneriat cu Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral, cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor 
Unite pentru Dezvoltare Internațională în Moldova (USAID). Opiniile expuse nu reflectă 
neapărat punctul de vedere al USAID sau PNUD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

CONTEXTUL ȘI OBIECTIVELE SONDAJULUI 

 

Problema lipsei accesibilității rămâne a fi una dintre obstacolele cele mai importante pentru 

integrarea persoanelor cu dizabilități. Acesta este și un obstacol major pentru implicarea acestei 

categorii de persoane în procesele de luare a deciziilor, inclusiv pentru exercitarea dreptului la 

vot.  

Reieșind din problema identificată, obiectivul Proiectului ”Cetățenii cu abilități votează pentru o 

țară fără dizabilități”, implementat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (în continuare 

MOTIVAȚIE) a fost motivarea persoanelor cu dizabilități din raioanele Șoldănești și Leova să 

fie active, să se implice în procesul democratic și să-și exercite dreptul la vot. Totodată, prin 

activitățile planificate, persoanele cu dizabilități au fost încurajate să-și exercite dreptul la vot în 

secțiile de votare și să nu solicite urna mobilă. Astfel, prin prezența masivă la urnele de vot a 

persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate s-a urmărit a influența autoritățile să creeze condiții 

de accesibilitate în secțiile de votare. Cu același scop, s-a stabilit drept obiectiv responsabilizarea 

reprezentanților APL-urilor din aceste regiuni față de dreptul la vot a persoanelor cu dizabilități, 

care de multe ori nu poate fi exercitat din cauza accesului limitat la informații accesibile în 

perioada preelectorală, organizarea votului în secțiile de votare obișnuite, buletinelor de vot și 

gradul lor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. 

Pentru a identifica dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în realizarea 

dreptului la vot, în vederea planificării mai eficiente a eforturilor în domeniul motivării 

persoanelor cu dizabilități să fie active și responsabilizării reprezentanților autorităților să atragă 

o atenție mai mare domeniului accesibilității, MOTIVAȚIE a efectuat un sondaj de opinie în 

rândul a 804 de persoane cu dizabilități din raioanele Șoldănești și Leova. Sondajul a fost realizat 

paralel cu activitatea door to door, care a presupus informarea persoanelor cu dizabilități din 

aceste raioane despre dreptul lor la vot, despre necesitatea implicării tuturor cetățenilor în 

procesele de luare a deciziilor. Voluntarii care au mers din casă în casă la persoanele cu 

dizabilități au încercat să-i motiveze să fie activi și să vorbească mai mult despre necesitățile 

specifice dizabilității. Astfel, la sondaj au participat persoane cu diferite tipuri de dizabilități din 

43 de sate implicate în activitate, care și-au manifestat acordul de participare la sondaj. 

Colectarea datelor de sondaj, în teren, a fost prin metoda PAPI1, pe bază de chestionar tipărit, 

aplicat față în față persoanelor.  

 
1 PAPI (Paper and Pen Interviewing) - Cercetarea faţă în faţă, în bază de chestionar tipărit. 



 
 

 
 
 

Pentru colectarea datelor în teren au fost implicați 9 voluntari, activitatea cărora a fost ghidată 

de coordonatoarele locale ale Proiectului. Voluntarii au fost instruiţi pe marginea conţinutului 

chestionarului, selecția respondenților, dar şi cu referire la problema accesibilității. 

Chestionarele au fost aplicate în lunile August - Octombrie 2021, cu respectarea măsurilor de 

protecție și reducerea riscului transmiterii virusului SARS-CoV-2 (purtatul măștii și mănușilor, 

respectarea distanței fizice, etc).  

Procesarea și analiza datelor a fost realizată de către responsabilul de sondaj din cadrul 

Asociației.  

 

 

Tabel 1. Date despre participanții la sondaj.  

 

 Nr. de 

respondenți/ te 

%  

Total 804 100% 

Sexul 

respondentului 

Bărbat 426 52,9 

Femeie 378 47,1 

Mediul de reședință Urban 62 7,8 

Rural 742 92,2 

Vârsta 

respondentului 

18 – 20 ani 9 1,1 

21 – 29 ani 42 5,4 

30 – 39 ani 102 12,9 

40 – 49 ani 178 21,5 

50+ ani 473 59,1 

Dizabilitate Sever 193 24 

Accentuat 398 50,7 

Mediu 213 25,3 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

REZULTATELE ANALIZEI CHESTIONARULUI 

 

La 11 iulie 2021 în Republica Moldova s-au desfășurat alegerile parlamentare anticipate. 

Alegătorii au ales între 23 de concurenți electorali – 20 de partide politice, două blocuri 

electorale și un candidat independent. Prezența la vot a fost de 52,30%, pragul de validare de 

1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale fiind depășit2.  

Accesul cetățenilor la informație ușor de înțeles înainte de scrutinele electorale este un indicator 

important pentru prezența oamenilor la vot. De aceea, în contextul prezentului sondaj, s-a 

evaluat gradul de accesibilitate a 

informațiilor prezentate înainte de 

scrutinul din 11 iulie 2021, iar 

majoritatea respondenților, 64% 

au afirmat că au avut acces la 

informații ușor de înțeles. 9% de 

respondenți au specificat că au 

avut acces parțial, iar fiecare a 4 

persoană a menționat că nu a avut 

acces la informații ușor de înțeles.  

  

Prezența la vot în data de 11 iulie 2021 a fost de 67% din totalul celor care au participat la 

sondaj. 30 la sută dintre persoanele cu dizabilități participante la sondaj nu au participat la 

scrutin. 

 
2 http://alegeri.md/w/Alegerile_parlamentare_din_2021_%C3%AEn_Republica_Moldova  

Da
64%

Nu
27%

Parțial
9%

Ați avut acces la informații ușor de înțeles 
înainte de scrutinul din 11 iulie 2021?

http://alegeri.md/w/Alegerile_parlamentare_din_2021_%C3%AEn_Republica_Moldova


 
 

 
 
 

 Printre cauzele cele mai 

frecvente enunțate de către cei 

care nu au participat la alegeri, 

au fost menționate: indiferența, 

lipsa de încredere față de 

candidați, drumurile 

neaccesibile, lipsa rampelor la 

secțiile de vot, problemele de 

sănătate. Menționăm că un 

respondent a specificat că a 

depus cerere pentru urna mobilă, 

dar urna nu a ajuns la casa lui. 

Întrebați cu referire la modul de participare la scrutinul din 11 iulie 2021, 59% dintre 

respondenți și-au exercitat dreptul la vot în secțiile de votare. Iar 8 la sută au utilizat urna 

mobilă. 

  

Cauza care a fost enunțată în majoritatea răspunsurilor la întrebarea din ce motiv au solicitat 

urna mobilă, a fost mobilitatea redusă și lipsa accesibilității, fiind urmate de necesitățile 

specifice dizabilității și probleme de sănătate. 

Din numărul total de respondenți care au menționat că în acest an au solicitat urna mobilă, 45% 

au specificat că solicită urna mobilă de fiecare dată când sunt alegeri de orice tip, iar 9% au 

solicitat urna mobilă pentru prima dată în acest an. 

59%

8%

33%

Cum v-ați execitat dreptul la vot?

La secția de votare La domiciliu, utilizând urna mobilă

Refuz de a răspunde/ Lipsă răspuns

67%

30%
3%

Ați votat pe 11 iulie 2021 la alegerile 
parlamentare anticipate?

Da Nu Refuz/ lipsă răspuns



 
 

 
 
 

Principala cauză a solicitării 

urnei mobile la fiecare 

scrutin a fost menționată 

mobilitatea redusă/ lipsa 

accesibilității și necesitățile 

specifice dizabilității.  

Cei mai mulți respondenți, 

care au menționat că și-au 

exercitat dreptul la vot în 

secțiile de votare, au 

specificat că traseul de acasă 

până la secție a fost parțial 

accesibil – 39%, neaccesibil – 7% și doar 14% au specificat că traseul a fost unul accesibil. 

  

Accesibilitatea secțiilor de vot presupune pe lângă accesibilitatea fizică și: amplasarea 

indicatoarelor de orientare, utilizarea benzii contrastante, urne amplasate comod pentru a 

introduce buletinul, etc. Conform persoanelor cu dizabilități, participante la sondaj nu toate 

secțiile de vot sunt accesibile pentru toate categoriile de cetățeni. Totodată, în marea majoritate 

a cazurilor respondenții nu au avut posibilitatea de a utiliza ceea ce au solicitat: lupa, traducător 

în limbaj mimico-gestual, ajutorul unei persoane de suport, etc, sau nu au avut necesitatea 

conform specificului dizabilității. 

Accesibil
14%

Parțial accesibil
39%Neaccesibil

7%

Nu știu/ Nu sunt 
sigur/ Lipsă 

răspuns
40%

Cât de accesibil a fost traseul dvs până la 
secția de votare?

Accesibil Parțial accesibil Neaccesibil Nu știu/ Nu sunt sigur/ Lipsă răspuns

Da, de fiecare 
dată
45%

Deseori
18%

Rareori
28%

Nu, pentru 
prima dată la 
aceste alegeri

9%

Solicitați urna mobilă la fiecare scrutin/ de 
fiecare dată când sunt alegeri de orice tip?



 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

Întrebați cu ce provocări s-au confruntat în realizarea dreptului la vot în cadrul alegerilor 

parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, majoritatea persoanelor au menționat drumul 

neaccesibil și lipsa de informații. În același timp, mai multe persoane au menționat că nu au 

avut nici un fel de provocări.  

Accesibilitatea și informarea corectă au fost cele mai importante schimbări pe care le-au 

menționat respondenții, care ar putea fi realizate pentru a mări prezența persoanelor cu 

dizabilități la secțiile de votare.  

 

PRINCIPALELE CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII ALE SONDAJULUI 

 

În mare parte respondenții la sondaj au avut o atitudine pozitivă, incluzivă, atunci când au fost 

întrebați să-și expună opiniile cu referire la implicarea persoanele cu dizabilități în procesul 

electoral.  

Ca urmare a analizei răspunsurilor, se constată că rata de participare a persoanelor cu dizabilități 

din raioanele Șoldănești și Leova, la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021 a fost una înaltă, 

dar mai este spațiu pentru îmbunătățire. Prezența la vot, în cazul persoanelor cu dizabilități, 

depinde de accesibilitate și aici vorbim despre accesul la informație ușor de înțeles, 

accesibilitatea traseului de acasă până la secție, accesibilitatea secțiilor de votare și amenajarea 

secțiilor de votare astfel ca întreg procesul să fie accesibil pentru toți cetățenii. Lipsa acestor 



 
 

 
 
 

elemente este și cauza din care multe persoane solicită urna mobilă. Mobilitatea redusă pe care 

au menționat-o marea majoritate a respondenților ca fiind o cauză principală a solicitării urnei 

mobile, nu însemnă imobilitate totală, ci doar utilizarea unor dispozitive asistive: cârje, 

bastoane, cadru de mers, scaun rulant și din cauza că drumurile nu sunt accesibile, iar la secțiile 

de vot lipsesc rampele, persoanele cu dizabilități consideră că cea mai ușoară cale este să solicite 

urna mobilă.  

În același timp, analizând răspunsurile, s-a determinat că un număr mare de respondenți nu au 

răspuns la o întrebare sau mai multe (refuz de a răspunde). Mai cu seamă nu s-au recepționat 

răspunsuri la întrebările legate de participarea la alegeri și modul de participare. Aceste date 

demonstrează lipsa informării ample și corecte în domeniul electoral. De cele mai multe ori, 

cetățenii interpretează aceste întrebări ca întrebări politice, răspunsurile la care ar putea să 

influențeze pe viitor viața lor și relația cu cei apropiați, vecini, comunitate, etc. În același timp, 

refuzul de a răspunde la unele întrebări demonstrează că cetățenii au frica de a se comporta 

altfel sau de a avea decizii diferite de ceilalți membri ai comunității.  

Totodată trebuie să țină cont că respondenții au fost persoane cu diferit grad și tipuri de 

dizabilitate, printre care și dizabilitate somatică, care nu au întâmpinat dificultăți ce țin de 

accesibilitate.  Acest aspect a influiențat rezultatele sondajului.  

Înțelegerea atitudinilor persoanelor cu dizabilități este importantă pentru conturarea și 

influențarea inițiativelor viitoare de mobilizare a acestei categorii de cetățeni. Sondajul 

stabilește un punct de referință față de care schimbările de atitudine pot fi monitorizate mai 

atent în timp în aceste 2 raioane. Sperăm ca rezultatele sondajului să ghideze implementarea la 

nivel comunitar a intervențiilor care pot construi un mediu incluziv și valorifica relațiile de 

colaborare între cetățeni și reprezentanții autorităților. 

 

 

RECOMANDĂRI DE BAZĂ 

 

Rezultatele sondajului arată că este imperativ a fi implementate la nivelul comunităților din 

raioanele Leova și Șoldănești a unor acțiuni care să contribuie la creșterea gradului de informare 

și implicare a persoanelor cu dizabilități în procesele decizionale. De asemenea, se impun a fi 

realizate activități care ar contribui la creșterea gradului de accesibilitate în secțiile de votare, 

care de cele mai dese ori sunt amenajate în incita unor instituții publice.  

Recomandări: 



 
 

 
 
 

• Desfășurarea campaniilor de informare la nivel local în vederea creării unei percepții 

clare și corecte despre procesul electoral. 

• Consolidarea eforturilor tuturor actorilor la nivel comunitar în desfășurarea activităților 

și programelor menite să sporească gradul de incluziune socială și participare a 

persoanelor cu dizabilități.  

• Promovarea educației formale și nonformale incluzive în scopul diminuării reticenței 

față de persoanele cu dizabilități, integrării acestora în societate și participarea deplină 

la viața socială. 

• Consolidarea capacităţilor de implicare activă ale persoanelor și grupurilor de persoane 

vulnerabile în realizarea și apărarea drepturilor fundamentale. 

• Desfășurarea unor activități de instruire pentru diferite grupuri țintă în scopul înțelegerii 

și conștientizării importanței accesibilității. 

• Dezvoltarea la nivel comunitar a unui plan concret de accesibilizare a instituțiilor 

publice. 

 

 

 

 

 


