
1 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
Monitorizarea alegerilor locale generale  
din 20 octombrie 2019 din perspectiva 
incluziunii persoanelor cu dizabilități 

 

 
 

Perioada de monitorizare: 18.10.2019 – 14.11.2019 
 
 
 
 
 

 

 

 

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri 
incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi 
angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de către Fundația Est-
Europeană (FEE) din Moldova, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 
(CPD), Piligrim Demo şi Tărnă Rom, cu sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană și 
cofinanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul 
de vedere al donatorilor. 

 
Chișinău, 14 noiembrie 2019 

Proiect finanţat de 

Uniunea Europeană 

Proiect co-finanţat de Suedia  



2 
 

CUPRINS 
 

 
 SUMAR EXECUTIV..........................................................................................4 
 
 METODOLOGIE...............................................................................................6 
 
 INTRODUCERE...............................................................................................7 
 
 CONSTATĂRILE PRINCIPALE PE URMĂTOARELE ASPECTE:  

I. Gradul de implicare de către concurenții electorali a persoanelor cu 
dizabilități în campania electorală Reprezentarea persoanelor cu 
dizabilități pe listele de candidați şi implicarea acestora în activități de 
campanie electorală...............................................................................9 
 
II. Accesibilitatea informației despre platformele concurenților electorali 
pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, senzoriale, mintale, 
intelectuale..........................................................................................13 
 
III. Reflectarea problemelor cu care se confruntă peroanele cu 
dizabilității în platformele concurenților electoral.................................19 
 
IV. Accesibilitatea fizică şi informațională a secțiilor de votare............20 
 
V. Aspecte financiare ale incluziunii persoanelor cu dizabilități în 
procesele electorale.............................................................................25 

 
 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.....................................................................27 
 
ANEXA 1. Demers de acces la informații de interes public – CECE Ceadîr-Lunga 
nr. 36/2, CECE UTA Găgăuzia și Comisia Electorală Centrală a Republicii 
Moldova………………………………….………………………………………………….…..….29 
 
ANEXA 2. Demers de acces la informații de interes public – Consiliul 
Audiovizualului al Republicii Moldova...........................................................30 
 
ANEXA 3. Demers de acces la informații de interes public – Casa Națională de 
Asigurări Sociale...........................................................................................31 
 
ANEXA 4. Model demers de acces la informații de interes public – Partide 
politice din Republica Moldova…………………………………………………..………....32 
 
ANEXA 5. Model demers de acces la informații de interes public – Administrația 
publică de nivelurile I și II............................................................................33 
 
ANEXA 6. Auditul accesibilității sediilor partidelor din Republica 
Moldova........................................................................................................34 
 



3 
 

 

ANEXA 7. Monitorizarea accesibilității BESV în municipiul Ungheni……..…....54 
 
ANEXA 8. Informații privind numărul de beneficiari de pensii pentru persoanele 
cu dizabilități și numărul de beneficiari de alocații sociale, pentru persoanele 
cu dizabilități (situația la 1 octombrie 2019)……………………………………..…...55 
 
ANEXA 9. Răspunsul Consiliul Audiovizualului (4.11.2019)….………………..…57 
 
ANEXA 10. Răspunsul Primăriei Duruitoarea Nouă (raionul Rîșcani) 
(29.10.2019)……………………………………………………………………………………….59 
 
ANEXA 11. Răspunsul Primăriei Pociumbeni (raionul Rîșcani) (30.10.2019).60 
 
ANEXA 12. Răspunsul Primăriei municipiului Strășeni (30.10.2019)..………..61 
 
ANEXA 13. Răspunsul Consiliului Raional Sîngerei (31.10.2019)…………….…63 
 
ANEXA 14. Răspunsul Primăriei orașului Fălești (31.10.2019)…………………..65 
 
ANEXA 15. Răspunsul Primăriei orașului Vulcănești (1.11.2019)……………….66 
 
ANEXA 16. Răspunsul Consiliului Raional Rîșcani (1.11.2019)…………………..67 
 
ANEXA 17. Răspunsul Consiliului Raional Strășeni (1.11.2019)…………………69 
 
ANEXA 18. Răspunsul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații 
Funciare, Municipiul Chișinău (4.11.2019)………………………………………………71 
 
ANEXA 19. Răspunsul Primăriei orașului Cricova (5.11.2019)……..……………73 
 
ANEXA 20. Răspunsul Direcției Generale Asistența Socială și Protecția 
Familiei Orhei (6.11.2019)………………………………………………………….………..74 
 
ANEXA 21. Răspunsul Consiliului Raional Edineț (7.11.2019)…………….……..76 
 
ANEXA 22. Răspunsul Consiliului Raional Telenești (8.11.2019)………………..78 
 
ANEXA 23. Răspunsul Direcţiei Generale Asistenţă Socială, Protecţie a 
Familiei şi Copilului Fălești (12.11.2019)………………………………………………..80 
 
ANEXA 24. Răspunsul Consiliului Raional Glodeni (12.11.2019)………….…….82 
 
ANEXA 25. Răspunsul Consiliului Raional Nisporeni (12.11.2019)……….…….85 
 
ANEXA 26. Răspunsul Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate, 
municipiul Chișinău (13.11.2019)……………………………………………….…………86 
 
ANEXA 27. Răspunsul Consiliului Raional Soroca (14.11.2019)……….…….….87 
 



4 
 

SUMAR EXECUTIV 

Prezentul raport de monitorizare a procesului incluziunii persoanelor cu dizabilităţi 
în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 este realizat în cadrul 
proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în 
Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi 
angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de către Fundația 
Est-Europeană (FEE) din Moldova, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru 
Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tărnă Rom şi Alianţa INFONET cu sprijinul 
financiar oferit de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Datele prezentate 
în raport au fost acumulate în perioada 18 octombrie – 14 noiembrie 2019.  
 
Misiunea de observare a Alegerilor Locale Generale din 20 octombrie 2019 din 
perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități este alcătuită dintr-un grup de 
experți în domeniu, din care fac parte inclusiv, persoane cu dizabilități și acoperă 
geografic 5 unități administrative (raioanele Edineț, Căușeni; UTA Găgăuzia, 
municipiile Bălți și Chișinău). 
 
Principalele constatări: 

- Conform datelor actualizate la Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 
2019 au candidat 20 persoane cu dizabilități. Profilul lor este următorul: 
 10 femei și 10 bărbați, 
 7 din mediul urban și 13 din mediul rural, 
 2 candidați la funcția de primar și 20 la funcția de consilier local, 4 la 

funcția de consilier raional, 
 7 au mai candidat anterior, iar 3 din ei au activat în calitate de consilier 

local sau raional, 
 13 au candidat pentru prima dată, 
 20 candidați sunt persoane cu dizabilități locomotorii (!), din care 7 sunt 

utilizatori de scaun rulant, 
- 2 candidați independenți și 18 pe liste de partid 

 
- În rezultatul scrutinului au fost înregistrate următoarele rezultate: 

 9 persoane au devenit consilieri locali, din care: 
 7 femei și 2 bărbați, 
 2 persoane utilizatoare de scaun rulant, 
 1 persoană independentă și 8 de pe liste de partid, 
 1 persoană cu demnitate publică a renunțat la mandat. 

 

- Misiunea de observare a identificat tendinţe de marginalizare a candidaţilor 
persoane cu dizabilităţi prin poziţionarea acestora pe locuri neeligibile. În 
Ceadîr-Lunga, o persoană cu dizabilităţi a fost plasată iniţial de PSRM pe un 
loc eligibil. Ulterior concurentul electoral a modificat lista iniţială, plasând-o 
după locul 20. În oraşul Glodeni, o persoană cu dizabilităţi după ce a fost 
plasată pe ultimul loc din listă de blocul ACUM, nu a fost de acord cu 
poziţionare şi s-a retras din cursă.  
 

- Pe lângă tratamentul mai puţin favorabil identificat în aceste cazuri, 
misiunea a depistat o breşă sistemică caracterizată prin lipsa informaţiei în 
timp real referitoare la concurenţii electorali incluşi în liste, poziţionarea 
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iniţială a acestora şi modificările ulterioare, precum şi   problema accesului 
limitat la informaţii despre profilul candidaţilor – precondiţie esenţial pentru 
desfăşurarea unui scrutin liber şi corect.       

 

- Deşi există anumite progrese sub aspectul asigurării accesibilităţii 
informaţiei electorale pentru persoanele cu dizabilităţi senzoriale, accesul 
rămâne limitat. Informaţia difuzată de unele posturi TV a fost accesibilă 
pentru persoane cu dizabilităţi senzoriale. Astfel, în perioada de 
monitorizare, TV Moldova 1, TVR Moldova, Media TV Cimișlia, BTV Bălți au 
transmis dezbateri electorale cu traducere în limbajul mimico-gestual. 
Comisia Electorală Centrală este singura autoritate de stat care a elaborat 
și difuzat materiale video (1 spot (în total 10 în toată perioada electorală) 
cu traducere în limbajul mimico-gestual (LMG). Nici un concurent electoral 
nu a elaborat şi difuzat materiale video în format accesibil pentru persoane 
cu dizabilităţi senzoriale. 
 

- Sediile partidelor politice şi reprezentanţelor acestora în teritoriu, secţiile de 
votare rămân, în mare parte, inaccesibile pentru persoanele cu dizabilităţi. 
Accesibilitatea căilor de acces și a intrărilor clădirilor în care sunt amplasate 
partidele politice este redusă. Din 104 de oficii evaluate în 23 (douăzeci și 
trei) orașe din Republica Moldova doar 6 (șase) sunt accesibile, 15 
(cincisprezece) din ele prezintă condiții parțial accesibile, celelalte 83 fiind 
inaccesibile. Accesibilitatea BESV rămâne o problemă majoră nesoluționată 
pe agenda autorităților publice. Accesibilitatea este unul din principiile 
fundamentale ale Convenției ONU și reprezintă o precondiție pentru 
exercitarea altor drepturi în diferite domenii ale vieții persoanelor cu 
dizabilități. Problemele de accesibilitate au fost semnalate și în rapoarte 
prezentate de alte organizații care au făcut monitorizarea alegerilor locale 
în Moldova. Majoritatea observațiilor se referă la accesibilitatea fizică 
persoanelor cu dizabilități la procesul electoral și a gradului insuficient de 
accesibilitate a secțiilor de votare. 
 

- Ziarul „Unghiul” a oferit o mostră rapidă și eficientă de evaluare a 
accesibilității a 8 secții de vot, informând publicul larg și punând presiune 
pe administrația publică locală din orașul Ungheni. 
 

- Informaţiile cu caracter electoral au fost inaccesibile pentru persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale. Astfel, informația difuzată la posturile TV dar și 
candidații care au participat la dezbaterile electorale televizate au folosit un 
limbaj bazat pe aspecte geopolitice, abstracte, numere mari – mesaje care 
sunt greu de perceput de persoanele cu dizabilități intelectuale. 
 

- Analiza programelor electorale ale concurenților din perspectiva reflectării 
problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități arată că acest 
grup de persoane nu reprezintă o prioritate pentru concurenții electorali și 
în marea majoritate a cazurilor, este vizat de o manieră generală. 
 

- Persoanele cu dizabilități au fost implicate sporadic în procesul de 
monitorizare a alegerilor. În ziua alegerilor în misiunea de observare a 
alegerilor a Asociația Obștească „Social-Asist” din raionul Dubăsari au fost 
incluse 5 persoane auto reprezentanți /persoane cu dizabilități, din care 4 
bărbați și 1 femeie. 
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METODOLOGIE  

 
Misiunea de observare a Alegerilor Locale Generale din 20 octombrie 2019 este 
alcătuită dintr-un grup de experți care acoperă mai multe:  

- domenii de expertiză (dizabilități de vedere; dizabilități locomotorii; 
dizabilități de vedere; dizabilități intelectuale și psihosociale; accesibilitate 
infrastructurală adaptare rezonabilă; limbaj mimico-gestual etc.), 
- regiuni geografice ale Republicii Moldova (raioanele Edineț, Căușeni; UTA 
Găgăuzia, municipiile Bălți și Chișinău). 

 
În calitate de monitori și experți participă persoane cu dizabilități locomotorii 
(inclusiv, utilizatori de scaun rulant) și dizabilități de vedere. 
 
Misiunea de monitorizare este realizată prin: 

- Participarea la evenimente publice organizate de concurenții electorali, 
- Organizarea unor evenimente de educație civică și electorală, 
- Comunicarea directă cu alegătorii și persoanele cu dizabilități, 
- Comunicarea cu experții și reprezentanții societății civile, 
- Analiza platformelor electorale și a materialelor elaborate și difuzate de 

concurenții electorali, 
- Analiza paginilor web ale partidelor politice și ale concurenților electorali, 
- Vizionare on-line sau a înregistrărilor video a evenimentelor și dezbaterilor 

electorale, 
- Vizite și observări în teren,  
- Preluare de imagini foto, 
- Etc. 

 
Alte acțiuni și domenii de monitorizare nu se regăsesc în acest raport, deoarece 
nu au fost colectate datele inițiale și instrumentele metodologice nu au fost 
aplicate. 
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INTRODUCERE 

Numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova (2017) este 
de 180,6 mii persoane din care aproximativ 170 mii sunt alegători, ceea ce 
reprezintă 5,1% din populaţia totală. Conform estimărilor Organizației Mondiale a 
Sănătății (2011), această cifră este mult mai mare - 15% din populația globului 
pământesc. 
 
Republica Moldova, prin Hotărârea Guvernului nr. 723 din 8 septembrie 2017 a 
adoptat Programul Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități 
pentru anii 2017 – 2022). Planul prevede o abordare intersectorială în incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilități și asigurarea respectării drepturilor 
fundamentale ale acestora în egală măsură cu ceilalți cetățeni în toate domeniile 
vieții sociale pentru implementarea recomandărilor experților internaționali cu 
referire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. 
Ratificarea Convenţiei ONU de către Republica Moldova marchează o schimbare 
importantă în abordarea dizabilității, nu doar prin prisma protecţiei sociale și a 
stării de sănătate, ci și din punctul de vedere al promovării și respectării drepturilor 
omului, al incluziunii sociale, al valorilor umane și al egalității de șanse. 
 
Misiunile de observare naționale și internaționale a Alegerilor Parlamentare din 24 
februarie 2019 în rapoartele sale și-au concentrat preponderent atenția pe 
problema accesibilității secțiilor de votare. 
 
Astfel, observatorii ENEMO (Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a 
Alegerilor) au raportat deficiențe procedurale mai mici pe parcursul zilei, mai ales 
legate de ... instalarea necorespunzătoare a secțiilor de votare, inaccesibilitatea 
secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități, deoarece majoritatea secțiilor 
de votare au fost evaluate drept inaccesibile sau greu accesibile alegătorilor cu 
deficiențe de mobilitate.  
Peste 70% din secțiile de votare vizitate de observatorii ENEMO în Ziua Alegerilor 
nu aveau structuri adecvate care să faciliteze accesul persoanelor cu deficiențe în 
mobilitate la secție de votare. În același timp, în 70% dintre secțiile de votare 
vizitate au fost disponibile lupe pentru alegătorii cu deficiențe vizuale ușoare, în 
timp ce șabloanele din alfabetul Braille care ar permite alegătorilor cu deficiențe 
vizuale să voteze independent au fost observate în 58% din secțiile de votare 
vizitate. Adițional, în patru secții de votare au fost prezenți interpreți de limbaj 
mimico-gestual pentru ai ajuta pe alegătorii cu deficiențe de auz (pag.16). 
 
Observatorii Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului au 
remarcat faptul că 66% din secțiile de votare monitorizate, nu au fost accesibile 
pentru persoanele cu dezabilități fizice (p.23) și vin cu următoarea recomandare 
- Autoritățile ar trebui să examineze oportunitatea unor măsuri suplimentare 
pentru a face pe deplin și în mod independent accesibile toate secțiile de votare 
pentru alegătorii cu dezabilități (pag.30). 
 
Misiunea de Observare Promo-LEX constata ca cu toate că organele electorale au 
fost asistate de APL, responsabile să pună la dispoziția SV localuri ușor accesibile 
pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, vârstnicilor și familiilor cu cărucioare 
pentru copii, din 1875 secții de votare (SV) vizitate, 13% din SV sunt amplasate 
în locuri greu accesibile (nu există drum asfaltat până la SV, respectiv traseele 
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sunt împotmolite cu noroi), fapt ce creează dificultăți nu doar pentru persoanele 
cu dizabilități, ci și pentru vârstnici sau familii cu cărucioare pentru copii. 2% sint 
amplasate la et.2. Doar 24% din SV sînt asigurate cu rampe de acces, iar 5% sînt 
asigurate cu echipamente speciale. Totodată, Misiunea de Observare Promo-LEX 
își exprimă îngrijorarea în privința situației privind asigurarea accesibilității SV, 
îndeosebi în condițiile în care membrii BESV argumentau lipsa condițiilor minime 
de acces fie prin faptul că persoanele cu dizabilități locomotorii votează la 
domiciliu, fie că în localitate nu există persoane cu dizabilități locomotorii (pag. 
26-27). 
 
În lunile mai-august 2019 o misiune de observare a finalizat auditul condițiilor de 
accesibilitate a 612 BESV 
(https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governa
nce/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare.html), dintr-un areal geografic în 
care activează 149 de primării, care administrează o suprafață de 5 635 km² 
(16,6% din teritoriul total al Republicii Moldova), cu o populație de 1 335 000 
oameni (40% din populația totală) și unde sunt arondați 1 112 700 alegători 
(39,3% alegători din Republica Moldova, cu excepția celor care au emigrat 
autorizat peste hotarele țării și cetățenii cu drept de vot cu domiciliul înregistrat 
în stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor 
constituţionale ale Republicii Moldova).  
 
Din totalul de 612 secții de votare evaluate în acest studiu doar 6 sunt accesibile 
(1 %), 174 – parțial accesibile și 432 – inaccesibile. 
Accesibilitatea este unul din principiile fundamentale ale Convenției ONU și 
reprezintă o precondiție pentru exercitarea altor drepturi în diferite domenii ale 
vieții. Analiza situației actuale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități 
denotă o serie de provocări privind participarea efectivă și deplină la viața publică 
și politică a acestui grup.  
 
Pentru a răspunde acestor provocări și a contribui la sporirea gradului incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilități, aceste rapoarte de monitorizare a alegerilor 
din perspectiva persoanelor cu dizabilități își propun o abordare complexă de 
evaluare bazată pe pilotarea unor tehnici și instrumente inovative. 
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CONSTATĂRILE PRINCIPALE PE URMĂTOARELE ASPECTE:  
i. Gradul de implicare de către concurenţii electorali a persoanelor 

cu dizabilităţi în campania electorală 
ii. Accesibilitatea informaţiei despre platformele concurenţilor 

electorali pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, 
senzoriale, mintale, intelectuale 

iii. Reflectarea problemelor cu care se confruntă peroanele cu 
dizabilităţi în platformele concurenţilor electorali  

iv. Accesibilitatea fizică şi informaţionale a secţiilor de votare 

I. Gradul de implicare de către 
concurenții electorali a persoanelor cu 
dizabilități în campania electorală 

Reprezentarea persoanelor cu 
dizabilități pe listele de candidați și 
implicarea acestora în activități de 
campanie electorală 

Conform datelor actualizate la Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 2019 
candidează 20 persoane cu dizabilități. Profilul lor este următorul: 

- 10 femei și 10 bărbați, 
- 7 din mediul urban și 13 din mediul rural, 
- 1 candidată și 1 candidat la funcția de primar și 20 la funcția de consilier 

local, 4 la funcția de consilier raional, 
- 7 au mai candidat anterior, iar 3 din ei au activat în calitate de consilier 

local sau raional, 
- 13 au candidat pentru prima dată, 
- 20 candidați sunt persoane cu dizabilități locomotorii (!), din care 7 sunt 

utilizatori de scaun rulant, 
- 2 candidați independenți și 18 pe liste de partid: 

o Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” – 7 persoane, 
o Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 3 persoane, 
o Partidul Liberal Democrat din Moldova – 2 persoane, 
o Partidul Politic „Partidul Nostru” – 2 persoane, 
o Partidul „Democrația Acasă” – 1 persoană, 
o Partidul Verde Ecologist – 1 persoană, 
o Partidul Liberal – 1 persoană, 
o Partidul „ȘOR” – 1 persoană. 

- Arealul geografic în care au candidat: 
o Raionul Edineț – 4 persoane, 
o Municipiul Chișinău – 3 persoane, 
o UTA Găgăuzia – 2 persoane, 
o Raionul Căușeni – 2 persoane, 
o Raionul Leova – 2 persoane, 
o Raionul Hîncești – 1 persoană, 
o Raionul Glodeni – 1 persoană, 
o Raionul Cantemir – 1 persoană, 



10 
 

o Raionul Strășeni – 1 persoană, 
o Raionul Rezina – 1 persoană, 
o Raionul Șoldănești – 1 persoană 
o Raionul Orhei – 1 persoană. 

 
În perioada  1 - 5 noiembrie 2017 a fost realizat un sondaj la care au participat 
toate cele 17 persoane cu dizabilități care s-au înscris în cursa electorală: 

 

 

 
În rezultatul scrutinului au fost înregistrate următoarele rezultate: 
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- 9 persoane au devenit consilieri locali, din care: 
o 7 femei și 2 bărbați, 
o 2 persoane utilizatoare de scaun rulant, 

- 1 persoană independentă și 8 de pe liste de partid: 
o Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” – 5 persoane*, 
o Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 1 persoană, 
o Partidul Liberal Democrat din Moldova – 1 persoană, 
o Partidul Politic „Partidul Nostru” – 1 persoană, 

- Arealul geografic în care vor activa în calitate de consilieri locali: 
o Raionul Edineț, 
o Raionul Căușeni, 
o Raionul Leova, 
o Raionul Hîncești, 
o Raionul Strășeni, 
o Raionul Rezina, 
o Raionul Șoldănești. 

*O persoană cu demnitate publică a renunțat la mandat. 
 
Principalele problemele și bariere pe care le-au indicat persoanele cu dizabilități 
care au participat la sondaj sunt: 

 

 



12 
 

Publicarea rezultatelor a mai scos la iveală câteva probleme extrem de grave: 
 

A. În consiliul local Ceadîr-Lunga au fost alese 15 persoane de pe lista 
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. O persoană cu dizabilități, 
utilizatoare de scaun rulant se află o poziție eligibilă (https://ceadir-
lunga.md/novosti/item/2971-spisok-kandidatov-ot-psrm), însă după 
publicarea rezultatelor a aflat cu stupoare că nu se mai regăsește în lista 
consilierilor locali aleși (http://www.gagauz.md/2019/10/96818/). 
 
Pentru a clarifica situația dată Alianța INFONET a expediat un demers de 
acces la informație de interes public pe adresele CECE Ceadîr-Lnga nr. 36/2, 
CECE UTA Găgăuzia, CEC (Anexa 1). 
 
Primăria Ceadîr-Lunga (?!) – CECE Ceadîr-Lunga nr. 36/2 își încetase 
activitatea și răspunsul trebuia să parvină din partea CECE UTA Găgăuzia)) 
prin nota nr. 3290 din 25 octombrie 2019 oferă detalii despre modificarea 
listei candidaților din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova 
(hotărîrea nr. 38 din 11.10.2019).  
 
Totul s-a produs în conformitate cu legislația în vigoare și în termenii 
prevăzuți. Problema este că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (în 
mod direct sau/și prin organizația teritorială)... nu a informat candidatul 
despre schimbările operate. Trebuia partidul să-l informeze sau nu? O 
normă legală în acest sens nu există și, probabil, este un subiect care ține 
de etică și de procesul de comunicare în interiorul partidului. 

 
B. Această speță developează, însă, o breșă a nivel de sistem informațional. 

CECE Ceadîr-Lunga nr.36/2, după aprobarea hotărârii nr. 38 din 
11.10.2019, urma să: 

o facă publică această hotărâre, 
o publice hotărârea pe site-ul www.cec.md (prin intermediul 

operatorului CECE Ceadîr-Lunga nr.36/2, operatorului CECE UTA 
Găgăuzia sau a operatorului CEC, în funcție fișa de post, perioada de 
timp, normele și instrumentele de comunicare interne ale 
organizatorilor scrutinului.  

 
Constatăm că această informație este lipsă pe site-ul Comisiei Electorale 
Centrale (https://a.cec.md/ro/hotariri-6144.html) și la ora publicării 
prezentului raport. În acest context, este firesc să generalizăm și să 
extrapolăm speța la nivel de republică și să ne întrebăm „Cine și cum a 
informat alegătorii despre modificările produse?”; „Este posibil oare ca 
alegătorii să fi votat pentru o anumită listă, pentru un anumit/anumiți 
candidați pe listă?”; „Poate un concurent electoral să folosească „percepția 
caritabilă față de persoanele cu dizabilități” pentru a manipula cu 
alegătorii?” etc.  
 
Posibil, pentru partid sau pentru sistem aceste detalii sunt puțin importante. 
Dar pentru o persoană cu dizabilități, care se implică sincer în acest proces, 
face campanie electorală, inclusiv pe canalele de comunicare ale 
persoanelor cu dizabilități, cert, este o situație discriminatorie.  
Această speță necesită o analiză profundă și complexă, care ar putea 
identifica și elimina pe viitor factorii care au cauzat situația discriminatorie. 
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II. Accesibilitatea informației despre 
platformele concurenților electorali 
pentru persoanele cu dizabilități 
locomotorii, senzoriale, mintale, 
intelectuale 

Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități de auz: 
 
Monitorizarea ședințelor Consiliului Audiovizualului din Republica 
Moldova 
În ședința publică din 30 octombrie 2019 a fost menționat că „posturile publice de 
televiziune „Moldova-1” și „Moldova-2” au asigurat accesibilitatea persoanelor cu 
deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a buletinelor de știri 
și, respectiv, prin titrare sincron. Posturile de televiziune „Prime” și „Canal 2”, în 
perioada 14-20 octombrie 2019, nu au asigurat dreptul de acces la serviciile media 
audiovizuale a persoanelor cu dizabilităţi de văz sau auz. 
Dezbateri electorale pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale 
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 
au realizat „Moldova-1” și „Radio Moldova”, iar postul public de televiziune a redat 
în limbaj mimico-gestual toate dezbaterile electorale desfășurate”. 
 
De asemenea, Raportul cu privire la rezultatele monitorizării modului de reflectare 
a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale 
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 
de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio 
Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale 
și audiovizuale, pentru perioada: 10-20 octombrie 2019 atestă că începând cu 
data de 14 octombrie până pe data de 20 octombrie 2019, „Prime” și „Canal 2” nu 
au asigurat accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de auz la programele 
audiovizuale de știri. „Prin urmare sunt relevante prevederile art. 16 alin. (3) lit. 
a) și b) din Codul serviciilor media audiovizuale, care statuează: „În cadrul 
serviciilor de televiziune, furnizorii naționali și regionali de servicii media sunt 
obligați: a) să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel 
puțin un program audiovizual de știri din timpul zilnic de emisie; b) să interpreteze 
în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron programele audiovizuale de 
importanță majoră în întregime ori rezumatele acestora” 
(http://www.audiovizual.md/files/RAPORT%203%20%2810-
20%20octombrie%202019%29_0.pdf – pag. 95 și 110).  
 
Demers de acces la informații de interes public 
În data de 25 octombrie 2019 a expediat pe adresa Consiliului Audiovizualului din 
Republica Moldova un demers prin care împărtășit îngrijorările vis-a-vis de sistarea 
traducerilor în limbajul mimico-gestual la posturile TV Prime, Canal 1, Canal 2, 
CTC și Домашний și a solicitat acces la următoarele informații de interes public: 

 Radiodifuzorii menționați mai sus au înștiințat Consiliul Audiovizualului 
despre sistarea traducerilor emisiunilor în limbajul mimico-gestual? Dacă 
da, care au fost motivele invocate? 
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 Consiliul Audiovizualului a realizat rapoarte de monitorizare după data de 
10 octombrie 2019? Dacă da, care sunt rezultatele? În aceste rapoarte a 
fost monitorizată și respectarea de către radiodifuzori a legislației privind 
accesul persoanelor cu deficienţe de auz la emisiunile TV? 

 Au existat pe parcursul anilor 2018-2019 rapoarte specifice de monitorizare 
privind implementarea și respectarea Deciziei CCA nr. 16/101 din 21 iulie 
2017 cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile 
de programe audiovizuale?  

 Consiliul Audiovizualului a analizat și discutat cu radiodifuzorii, experții și 
beneficiarii finali posibilitatea introducerii obligatorii a traducerii în limbajul 
mimico-gestual (nu doar ca obțiune alternativă cu titrarea sincron) a 
emisiunilor la posturile publice și naționale? 

 
Consiliul Audiovizual (CA) a venit cu un răspuns în data de 4.11.2019 (prin 
intermediul Poșta Moldovei) referitor la raportele de monitorizare realizate 
anterior; Decizia nr.54/147 din 31 octombrie 2019 privind aplicare 
avertismentelor publice posturilor TV „Prime” și „Canal 2” pentru încălcarea 
prevederilor art. 16 alin. (3), lit. a) din Codul serviciilor audiovizuale; informarea 
despre ședința CA din 15 noiembrie 2019 în care se va discuta rezultatele 
monitorizării posturilor TV „CTC Mega” și „Familia Domashniy” (Anexa 9). 
 
Traducerea comunicatelor oficiale din incinta CEC 
În ziua de 20 octombrie 2019 în incinta CEC au lucrat 2 traducători în limbaj 
mimico-gestual. Comunicatele oficiale de la orele 8.00, 13.00, 18.00 și 22.00 au 
fost transmise live, cu traducere în limbajul mimico-gestual, pe canalele de 
comunicare ale Asociației Surzilor din Republica Moldova.  
 
Emisiuni și buletine de știri cu traducere în limbajul mimico-gestual 
Posturile TV Moldova 1, Moldova 2, TVR Moldova difuzează buletine de știri cu 
traducere în limbajul mimico-gestual. 
Mai multe posturi TV difuzează buletinele de știri și oferă subtitrate.  
În perioada de monitorizare TV Moldova 1, TVR Moldova, BTV Bălți au transmis 
dezbateri electorale cu traducere în limbajul mimico-gestual. 
 
Spoturi și materiale video elaborate de partide și concurenții electorali 
În perioada de monitorizare nici un partid sau concurent electoral nu a realizat și 
difuzat produse video cu traducere în limbajul mimico-gestual. 
 
Spoturi video elaborate de către Comisia Electorală Centrală și traduse în 
limbajul mimico-gestual 
Comisia Electorală Centrală a mai elaborat și difuzat 1 (un) spot video cu traducere 
în limbajul mimico-gestual, fiind singura instituție care implementează această 
bună practică: 

 Spot 5 - https://youtu.be/LOxSr03WuQY. 
 
Spoturile video sunt difuzate de mai multe posturi TV cu acoperire națională. 
 
Materiale video elaborate și difuzate la posturile TV regionale 
Postul B TV (Bălți) a elaborat și difuzat 1 (una) emisiune de educație civică și 
electorală cu traducere în limbajul mimico-gestual 
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Este important de menționat că această inițiativă au fost realizată în cadrul unui 
parteneriat al sectorului asociativ cu mass media și a fost implementat cu suportul 
donatorilor din exterior - proiectul „De la un vot informat și accesibil – spre 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova” implementat 
cu sprijinul Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID). 
 
Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități intelectuale: 
Analizând situația privind respectarea dreptului la vot liber pentru persoanele cu 
dizabilități intelectuale în campania electorală pentru alegerile generale din 20 
octombrie în perioada 18 octombrie – 4 noiembrie 2019 constatăm: 

Candidații care au participat la dezbaterile electorale televizate folosesc un limbaj 
bazat pe aspecte geopolitice, abstracte, numere mari – mesaje care trebuie 
deduse sau sunt greu de perceput de persoanele cu dizabilități intelectuale, și mai 
puține fapte și soluții individuale în care să se regăsească inclusive, persoanele cu 
dizabilități intelectuale. 

La fel, broșurile sau flyerele concurenților electorali conțin, în mare parte, 
sintagme complicate și mesaje ascunse. 

Un lucru important care trebuie apreciat, este posibilitatea de a primi suport de la 
o persoana de încredere pentru a vota. Acest lucru este apreciat de persoanele cu 
dizabilități intelectuale care întâmpinau dificultăți la aplicarea ștampilei sau care 
nu pot citi numele candidatului pentru care ar dori să-și dea votul. 

Au existat situații când persoanele cu dizabilități intelectuale nu au mers la vot 
pentru că le era frică că nu se vor descurca la secția de votare, iar lipsa unui 
însoțitor sau a unei rude, care să ia inițiativa pentru a oferi asitență, aceste 
persoane nu au participat la vot. 

Persoanele care au mers la alegeri în primul tur au spus că vor merge să voteze 
și la al doilea tur, deoarece deja cunosc cum să voteze. 

Nici pentru al doilea tur al alegerilor concurenții electorali nu au vizitat centrele de 
plasament sau internatele neuro psihiatrice pentru a informa alegătorii aflați acolo. 

În unele localități rurale persoanele cu dizabilități intelectuale au prezentat interes 
pentru candidații electorali doar în ziua algereilor. 

Toți participanții la focus grupurile de testare a „Ghidului alegătorilor la alegerile 
locale” (în versiunea „ușor de citit și ușor de înțeles” au participat la alegerile din 
20 octombrie 2019. 

Proiectul „De la un vot informat și accesibil – spre incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilități în Republica Moldova” a elaborat și publicat „Ghidului alegătorilor la 
alegerile locale” (în versiunea „ușor de citit și ușor de înțeles” 
(http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10722. 

Ghidul publicat în versiunea „ușor de citit și ușor de înțeles” reprezintă o broșură 
informațională prin care autorii și-am propus să explice într-un limbaj accesibil ce 
sunt alegerile locale și care este procesul de vot. Adaptarea acestuia într-un limbaj 
ușor de citit, ușor de înțeles reprezintă o necesitate prin care persoanele cu 
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dizabilități intelectuale și de învățare din Republica Moldova vor putea să cunoască 
și să înțeleagă în ce constau alegerile locale și cum își pot exercita dreptul la vot. 
Metoda „ușor de citit, ușor de înțeles” este utilizată pentru adaptarea informației 
pentru un grup larg de beneficiari: persoane cu dizabilități intelectuale, persoane 
cu dificultăți de învățare, persoane cu dificultăți de citit, cauzate de alți factori 
decât deficiența (persoanele care vorbesc o altă limbă, imigranții, copiii). 
Principalele aspecte ce țin de prezentarea informației în limbajul „ușor de citit și 
ușor de înțeles”, vizează utilizarea limbajului simplu, respectarea spațiilor 
evidențiate între rânduri, folosirea unui font ușor de citit de dimensiuni de minim 
14 puncte și cel mai important utilizarea imaginilor care sugerează conținutul 
mesajului. 

Menționăm că, informația prezentată în acest ghid a fost testată, dacă este ușor 
de citit și ușor de înțeles, de un grup de 30 persoane cu dizabilități intelectuale și 
dificultăți de învățare din Republica Moldova. Numărul alegătorilor care au o 
dizabilitate de intelect este de aproximativ 30-40 mii persoane (sau 2-2,5% din 
numărul total al alegătorilor, conform estimărilor Organizației Mondiale a 
Sănătății), iar circa 1600 dintre aceștia se află în instituțiile rezidențiale. Acest 
segment de electorat nu a prezentat interes pentru concurenții electorali, astfel, 
publicația vine să acopere un gol informațional. 

Acest ghid a fost editat cu sprijinul Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției 
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate în 
acest buletin aparțin autorului și nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX 
și USAID. 

 
Accesibilitatea procesului electoral în instruirile CICDE 
În contextul respectării drepturilor fundamentale ale omului în procesul electoral, 
implementării prevederilor tratatelor internaționale privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități și Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral 
pentru persoanele cu dizabilități, Centrul de Instruire Continuă în domeniul 
Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC), a elaborat și inclus 
în programele de instruire/ materialele didactice, următoarele aspecte legate de 
accesibilitate: 

 în manualul dedicat membrului(-ei) Biroului electoral al secției de votare, la 
Compartimentul 2 cu privire la responsabilitățile membrilor din perioada 
electorală pînă la ziua alegerilor, 

 în programul de instruire pentru membrii BESV. Sesiunea nr. 4 este 
dedicată pregătirii pentru votare și asigurarea accesibilității în secția de 
votare. Programul de instruire mai conține diferite studii de caz în care sunt 
discutate situații cu implicare persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități, 

 Cursul online Accesul la procesul electoral, pe platforma de instruire la 
distanță (e-learning.cicde.md), pe care sunt înregistrați 44 de participanți.  

CICDE promovează neîngrădirea în drepturi, inclusiv asigurarea egalității în 
drepturile electorale a persoanelor cu dizabilități fizice, mintale și psihosociale. În 
limita posibilității, se implică și facilitează diferite seminare destinate persoanelor 
cu diferite tipuri de dizabilități.  
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Accesibilitatea informațiilor de interes public 
Alianța INFONET a expediat mai multe demersuri de acces la informație de interes 
public pe adresele: 
 

A. Casa Naţională de Asigurări Sociale (Anexa 3) 
Numărul total al persoanelor cu dizabilități estimat în baza beneficiarilor de pensii 
pentru dizabilitate și a alocațiilor sociale la data de 20 octombrie 2019 (sau la ultima 
dată disponibilă) pe raioanele Republicii Moldova, municipiile Bălți și Chișinău, și UTA 
Găgăuzia. 
 

Conform adresei nr.II-03/04-7526 din 7.11.2019 CNAS menționează că numărul 
de persoane cu dizabilități din Republica Moldova este de 176.853 persoane 
(situația la 1.10.2019) Estimările sunt făcute în baza numărului de beneficiari de 
pensii pentru persoanele cu dizabilități și numărul de beneficiari de alocații sociale, 
pentru persoanele cu dizabilități (situația la 1.10.2019) (Anexa 8). 
 

B. Partidele politice din Republica Moldova (Anexa 4) 
- Numărul de membri de partid la data 1 ianuarie 2019, 
- Numărul persoanelor cu dizabilități, membri de partid, 
- Numărul persoanelor cu dizabilități, înscriși în calitate de candidat la funcția de 

consilier local la ALG 2019, (din ei câți sunt membri de partid și câți sunt 
independenți?), 

- Numărul persoanelor cu dizabilități, înscriși în calitate de candidat la funcția de 
primar la ALG 2019, (din ei câți sunt membri de partid și câți sunt independenți?), 

- Suma alocată de partid pentru campania electorală la ALG 2019, 
- Suma alocată de partid pentru asigurarea accesibilității informaționale a 

persoanelor cu dizabilități la ALG 2019, 
- Tipul de materiale produse și difuzate cu scop de asigurare a accesibilității la 

informații a persoanelor cu dizabilități, 
- Numărul de persoane cu dizabilități care au făcut donații pentru partid, dacă este 

cazul, 
- Numărul total de sedii pe care le administrează partidul la nivel național, regional, 

local (din care în proprietatea partidului și/sau în arendă), 
- Dacă partidul a realizat o evaluare a accesibilității clădirilor unde sunt amplasate 

sediile? Dacă da, câte sedii sunt accesibile, parțial accesibile, inaccesibile pentru 
persoanele cu dizabilități? 

 
În rezultat la acest demers au parvenit 2 (două) răspunsuri: 
- Partidul Național Liberal (de la adresa contacts@pnl.md, 26 octombrie 

2019, 13:30) – „Informatia solicitata de dva este publica pe site 
www.Dec.md rubrica alegeri locale generale dar si la rubrica finantarea 
partidelor”, 

- Partudul Acțiune și Solidaritate (de la adresa 
unpaspentrumoldova@gmail.com, 28 octombrie 2019, 15:20) – „am 
recepționat demersul dvs. Vom reveni cu un răspuns după data de 3 
noiembrie 2019”. 

 
Notă: Deși în Republica Moldova sunt înregistrate 46 de partide politice 
(www.asp.gov.md/ro/node/3664), baza de date este incompletă, doar 24 
partide au pagini web și doar 18 din ele au afișate adrese electronice, pe 
adresele cărora au și fost adresate demersuri de acces la informație de 
interes public.  
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C.  Autoritățile publice locale de nivelurile I și II din Republica 

Moldova (Anexa 5) 
 Numărul persoanelor cu dizabilități (date dezagregate pe sexe, mediul 

urban / rural și tip de dizabilitate) în arealul geographic administrat? 
 La nivel local/raional există strategii / planuri locare privind 

implementarea Programului național de incluziune social a persoanelor 
cu dizabilităţi (PNISAPD) pentru anii 2017-2022 (HG 723 din 
08.09.2019)? 

 Ce resurse financiare au fost planificate pentru asigurarea condițiilor de 
accesibilitate în clădirile de menire publică din raion? 

 Numărul total de clădiri de menire publică pe teritoriul raionului? 
 Lista clădirilor de menire publică care au fost accesibilizate în anul 

2018, 2019 (2% conform PNISAPD)? 
 Ce măsuri au fost întreprinse pentru realizarea condițiilor de 

accesibilitate a BESV? 
 

La ora elaborării acestui raport au parvenit 17 răspunsuri: 
 Primăria Duruitoarea Nouă (raionul Rîșcani) (Anexa 10), 
 Primăria Pociumbeni (raionul Rîșcani) (Anexa 11), 
 Primăria municipiului Strășeni (Anexa 12), 
 Răspunsul Consiliului Raional Sîngerei (Anexa 13), 
 Primăriei orașului Fălești (Anexa 14), 
 Primăriei orașului Vulcănești (Anexa 15), 
 Consiliul Raional Rîșcani (Anexa 16),  
 Consiliul Raional Strășeni (Anexa 17), 
 Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Municipiul 

Chișinău (Anexa 18), 
 Primăria orașului Cricova (Anexa 19), 
 Direcția Generală Asistența Socială și Protecția Familiei Orhei  

(Anexa 20), 
 Consiliul Raional Edineț (Anexa 21), 
 Consiliul Raional Telenești (Anexa 22), 
 Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului 

Fălești (Anexa 23), 
 Consiliul Raional Glodeni (Anexa 24), 
 Consiliul Raional Nisporeni (Anexa 25), 

 Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate, municipiul Chișinău 
(Anexa 26). 

 
Numărul nesemnificativ de răspunsuri și formatul aleatoriu în care ele au 
fost formulate nu permit prelucrarea și procesarea datelor la această etapă. 
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III. Reflectarea problemelor cu care se 
confruntă peroanele cu dizabilități în 
platformele concurenților electorali  

 
Analiza s-a axat pe două componente:  

 dacă problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități sunt 
reflectate în programele electorale ale concurenților;  

 acțiunile pe care le propun concurenții electorali în vederea soluționării 
acestor probleme. 

 
Analiza programelor electorale ale concurenților din perspectiva reflectării 
problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități arată că acest grup de 
persoane nu reprezintă o prioritate pentru concurenții electorali și în marea 
majoritate a cazurilor, este vizat de o manieră generală. Majoritatea programelor 
electorale fac referire la problemele persoanelor cu dizabilități în general, nefiind 
clar dacă și persoanele cu dizabilități sunt luate în considerare în formularea 
angajamentelor. 
 
Se atestă că în unele cazuri candidații includ în platformele lor electorale prevederi 
ce vizează direct persoanele cu dizabilități. În majoritatea cazurilor este vorba 
despre accesibilitatea infrastructurală (rampe, transport public, nivelarea 
trotuarelor etc). 
 
La fel, candidații electorali au prevăzut în programele lor și /sau doar activități 
de asistență pentru persoane cu dizabilități (crearea de fonduri, asistență socială 
sporită, etc.) și nu se concentrează pe activități de integrare socială. 
 
 
Monitorizarea spoturilor electorale ale candidaților electorali 
Majoritatea candidaților electorali ca și candidații la funcția de primar în cadrul 
campaniei electorale au avut o retorică generală ce se referă la subiectele 
accesibilității și incluziune în spoturile sale video. La fel, e de menționat, că nici un 
spot electoral produs sau difuzat de concurenții electorali nu a fost însoțit de 
traducere în limbajul mimico-gestual.  

Menționăm doi concurenți electorali care au abordat problema persoanelor cu 
dizabilități expres în spoturile sale electorale: 

Victor Chironda (Forța Nouă)- în spotul electoral – Trotuarele din Chișinău – o 
cursă cu obstacole - unde atenționează că trotuarele din Chișinău sunt stricate, 
nesecurizate, adevărate surse cu obstacole pentru pietoni, părinții cu cărucioare 
și oamenii cu mobilitate redusă și cu deficiențe de vedere. În spot apar mai multe 
persoane cu deficiență de vedere și persoane în cărucior. 
 (Vedeți spotul aici https://www.youtube.com/watch?v=KukRoPBmkFU)  
 
Ion Ceban (PSRM) - în spotul electoral - Chișinăul de maine - șosea de centură, 
transport public confortabil și parcării supraetajate - candidatul la funcția de 
primar atenționează asupra reparației drumurilor, trotuarelor și pasajelor 
subterane care trebuie sa fie confortabile pentru toți, inclusiv persoane cu nevoi 
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speciale. În spot apare o persoană în scaun rulant. (Vedeți spotul aici 
https://www.youtube.com/watch?v=8aBifOYs53E&list=PLkps27JVZu-
lTGjTkp8kbBMOt_TLfAGHX&index=43) 

Comisia Electorală Centrală  a elaborat și a difuzat mai multe spoturi electorale cu 
caracter general, unde au fost explicate regulile de votare și a fost făcut un îndemn 
de a participa la votare. Trebuie de menționat că toate spoturile produse și difuzate 
de către CEC au fost însoțite de traducere în limbajul mimico-gestual. La fel, a fost 
un spot dedicat în exclusivitate persoanelor cu dizabilități, unde protagonista 
spotului a fost o persoană cu deficiențe locomotorii care pune problema 
accesibilității persoanelor cu dizabilități în clădirile publice și în transportul public, 
astfel focusând atenția, atât a alegatorilor, cât și a candidaților electorali pe aceste 
subiecte. (Vedeți spotul aici https://a.cec.md/ro/aleg-sa-votez-
2784_94617.html) 

 

 

IV. Accesibilitatea fizică și informațională a 
secțiilor de votare 

Accesibilitatea secțiilor de votare: 
 
Accesibilitatea BESV rămâne o problemă majoră nesoluționată pe agenda 
autorităților publice. Probabil, situația actuală poate fi reprezentă cel mai bine prin 
această fotografie: 
 

 

 

 
Am venit la Votare, 
da nu am acces … 

 

Accesibilitatea este unul din principiile 
fundamentale ale Convenției ONU și 
reprezintă o precondiție pentru 
exercitarea altor drepturi în diferite 
domenii ale vieții persoanelor cu 
dizabilități. 

 
În situațiile atestate când persoana cu dizabilități (în speță, utilizatorul de scaun 
rulant) s-a prezentat la vot în incinta secției de vot, dar aceasta nu este accesibilă, 
funcționarii electorali au identificat/propus următoarele soluții: 

- apelul la voluntari care au ajutat persoanele cu dizabilități să intre în incinta 
BESV, 

- votul cu urna mobilă la intrarea în BESV, 
- propunere de votare cu urna mobilă la domiciliu. 
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Cert este că este salutabilă idea ca persoanele cu dizabilități să vină să voteze în 
incinta BESV. Secțiile de vot sunt localizate în clădiri publice. Accesibilitatea lor, 
de fapt, oferă persoanelor cu dizabilități accesul la alte drepturi fundamentale. 
Astfel, votul în incinta BESV este o formă de „cerere de drepturi” pentru persoanele 
cu dizabilități. 
 
 
Cazuri de inaccesibilitate la procesul electoral reflectate pe rețelile de 

socializare  

Atât în ziua votării, cât și în perioada următoare pe rețelele de socializare au 
început să apară postări a persoanelor cu dizabilități în care acestea au semnalizat 
faptul că din diverse motive nu au putut sa-și exercite dreptul la vot.  

Astfel, Pavel C. din Sîngerei, o persoană în cărucior, a semnalizat faptul că nu a 
putut sa-și exercite dreptul la vot  deoarece secția votare la care trebuie să voteze 
nu este accesibilă. 

Doamna Ludmila G. din Edinet, la fel o persoană utilizatoare de scaun rulant, a 
semnalat faptul că nu a putut să voteze în data 20 octombrie, deoarece urna 
mobilă nu a ajuns la ea acasă. Deși a depus din timp cererea la primărie prin care 
solicita urna mobilă a domiciliu, persoanele responsabile au motivat prin faptul că 
această cerere a fost pierdută. Din fericire pentru doamna, în mun. Edineț a fost 
organizat turul II și ea a putut sa-și exprime dreptul la vot la data de 3 noiembrie.  

 
 
Inițiative publice de evaluare a accesibilității BESV 
E de menționat o inițiativă demnă realizată de către ziarul „Unghiul”. A fost 
contactată administrația publică locală din Ungheni (1) pentru a se expune pe 
marginea subiectului accesibilității celor 12 secții de votare deschise în oraș cu 
ocazia alegerilor locale din 20 octombrie 2019. Reprezentatul autorității a 
menționat: „...că cele 12 secții de votare dispun de toate condițiile și până acum 
n-a parvenit nici o plângere. Dacă ar fi fost autoritățile publice ar fi remediat-o 
neapărat”. La următoarea etapă jurnaliștii s-au deplasat în teren și au făcut poze 
la 8 rampe instalate la secțiile de vot (2), iar un expert de la Asociația „MOTIVAȚIE” 
din Moldova a analizat condițiile de accesibilitate (3). În rezultat, expertul a 
constatat că doar 2 rampe sunt accesibile, altele 2 sunt parțial accesibile, celelalte 
4 fiind inaccesibile. Carențele identificate sunt de următoarea natură: rampă 
scurtă, unghi prea abrupt, lipsă balustradă, pavaj alunecos, pragul ușii înalt etc. 
 
Această inițiativă constituie o simplă demonstrație că autoritățile publice locale:  
nu înțeleg concepția termenului de „accesibilitate infrastructurală” (1) șii/sau nu 
aplică / nu verifică respectarea normelor și standardelor în construcție (2). 
 
 
Accesibilitatea sediilor de partid: 
 
În perioada de monitorizare (20 septembrie – 5 noiembrie 2019) au fost evaluate 
condițiile de accesibilitate a întrării în clădire (suprafețe înclinate și trepte) și 
acesibilitatea ușii de intrare a 104 oficii ale partidelor politice în 23 (douăzeși și 
trei) orașe din Republica Moldova.  
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Rezultatele auditului sediilor/oficiilor partidelor politice 
 

Nr. Localitate Sedii 
auditate* 

Accesibil** Parțial 
accesibil 

Inaccesibil 

1. Bălți 7 - 2 5 
2. Telenești 3 1 - 2 
3. Sîngerei 2 - 1 1 
4. Glodeni 4 - 1 3 
5. Rezina 3 - - 3 
6. Ștefan Vodă 5 1 - 4 
7. Ialoveni 7 - - 7 
8. Cantemir 5 - 1 4 
9. Căușeni 7 - 1 6 

10. Fălești 3 - 1 2 
11. Leova 4 - 1 3 
12. Nisporeni 5 - - 5 
13. Ocnița 5 - - 5 
14. Călărași 3 - - 3 
15. Cimișlia 1 - - 1 
16. Edineț 5 1 2 2 
17. Orhei 12 1 2 9 
18. Vulcănești 1 - - 1 
19. Comrat 3 1 - 2 
20. Ceadîr Lunga 2 - 1 1 
21. Ungheni 3 1 - 2 
22. Soroca 1 - - 1 
23. Chișinău 13 - 2 11 

TOTAL – 23 orașe*** 104 6 15 83 
 
 
*Prin „audit”, în prezentul studiu se subînțelege accesibilitatea întrării în clădire 
(suprafețe înclinate și trepte) (1) și acesibilitatea ușii de intrare (2). 
 
În sensul larg al conceptului de „audit al condițiilor de accesibilitatea a unei 
clădiri” factorii care trebuie analizați la evaluarea accesibilității sunt: 

- căile de acces către clădire, 
- intrarea/intrările în clădire (suprafețe înclinate și trepte), 
- ușile de intrare, dar și din interiorul clădirii, 
- coridoarelor, 
- grupurilor sanitare, 
- sălilor unde se prestează serviciul. 

 
Chestionarul de evaluare a accesibilității clădirilor (pag. 71-74), dar și 
rezultatele recente ale unui audit a 612 BESV din Republica Moldova pot fi 
consultate în studiul „Acces egal pentru toți în secțiile de votare” 
(https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governa
nce/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare.html). 
 
**În acest caz calificativul „accesibil” este unul relativ, deoarece evaluarea  
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nu deține suficiente informații (sediu privat sau arendat (1), condițiile de 
accesibilitate a căilor de acces către clădire (2), coridoarelor (3), grupurilor 
sanitare din interior (4) și a sălilor unde se prestează serviciile (5). 
 
***Foto sediilor partidelor politice din fiecare oraș (Anexa 6). 
 
 
Subiectul incluziunii persoanelor cu dizabilitati în procesul electoral 
reflectat în rapoarte de monitorizare a altor organizații  
 
Misiunea de monitorizare Promo-LEX 

În raportul nr. 5 a Misiunii de Observare a alegerilor locale generale și 
parlamentare noi din 20 octombrie 2019 publicat de Asociația Promo-LEX este 
menționat faptul că din totalul de 791 de secții de votare monitorizate în ziua 
alegerilor, 453 (57%) au fost accesibile persoanelor cu dificultăți locomotorii, iar 
338 (43%) au fost inaccesibile.  

Sursa: https://promolex.md/16065-raportul-nr-5-misiunea-de-observare-a-
alegerilor-parlamentare-din-24-februarie-2019-ziua-alegerilor/?lang=ro 

 

Misiunea de monitorizare ENEMO 

În Declarații și concluzii preliminare a Misiunii internațională de observare a 
alegerilor locale generale, 20 octombrie - Moldova 2019 (ENEMO) din 22 octombrie 
2019 se menționează că aproximativ 59% din secțiile de votare vizitate de 
observatorii ENEMO în ziua alegerilor nu aveau structuri adecvate pentru a facilita 
accesul persoanelor cu deficiențe de mobilitate la secțiile de votare. Cu toate 
acestea, în 27 % dintre secțiile de votare vizitate, au fost disponibili ochelari 
pentru alegătorii cu deficiențe vizuale, iar șabloanele în alfabetul Braille au fost 
observate în 38% din secțiile de votare vizitate. 

În mai multe cazuri, oficiile de înregistrare au fost insuficiente, iar în majoritatea 
cazurilor, spațiile au fost inaccesibile persoanelor cu dizabilități, limitându-le 
dreptul constituțional de a participa la alegeri. Lipsa de spații accesibile pentru 
înregistrarea și votarea persoanelor cu dizabilități este în contradicție cu 
standardele internaționale, cum ar fi Convenția ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități, pe care Moldova a ratificat-o în 2010. 

La fel, observatorii ENEMO concluzionează: CEC a întreprins unii pași în ceea ce 
privește participarea persoanelor cu dizabilități la procesul electoral, cu toate 
acestea, sunt necesare mai multe eforturi pentru a atinge un nivel adecvat de 
acces și de participare a persoanelor cu dizabilități la alegeri. Unele activități de 
abilitare, precum și educarea alegătorilor pentru persoanele cu dizabilități au fost, 
de asemenea, organizate de OSC-uri locale. La fel, ei concluzionează că secțiile de 
votare au fost considerate de observatori ca fiind ușor accesibile pentru persoanele 
cu dizabilități în 41,4 la sută din secțiile de votare observate, în timp ce accesul a 
necesitat asistență minoră în 34,3 la sută din secțiile de votare observate. La 24,3 
la sută din secțiile de votare observate, accesul persoanelor cu dizabilități a fost 
apreciat ca neadecvat. 
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Sursa:http://enemo.eu/uploads/file-
manager/STATEMENTOFPRELIMINARYFINDINGSANDCONCLUSIONS2ndround5No
v.pdf 

 

Misiunea de observare IDOM 

În cadrul Raportului de monitorizare a respectării drepturilor electorale a 
persoanelor cu dizabilități mentale și intelectuale prezentat de IDOM au fost făcute 
următoarele constatări: Din cele 2.333 de persoane cu dizabilități care au drept 
de vot din instituțiile de stat, la scrutinul local din 20 octombrie au votat 1.123 de 
persoane. Secțiile de votare nu erau dotate cu rampe pentru persoanele aflate în 
cărucioare cu rotile, iar în unele cazuri ele se aflau la etajele 2 ale clădirilor. 

Sursa:https://www.youtube.com/watch?v=pBmamEnw7sw&feature=share&fbcli
d=IwAR2l1NJpN2DaWdzqTK9SODH9Y5XdGhLzjnB498XhwRcgLa17GbDX95UI328
&app=desktop 
 
 
Incluziunea persoanelor cu dizabilități în misiunile de observare a 

alegerilor  

Asociația Obștească „Social-Asist” din raionul Dubăsari a organizat o misiune de 
observare a alegerilor. Echipa de monitorizare alcătuită din 30 de persoane a 
inclus 5 auto reprezentanți /persoane cu dizabilități, din care 4 bărbați și 1 femeie. 
Salutăm această inițiativă. Ea nu doar deschide o oportunitate de cunoaștere a 
proceselor electorale, dar și promovează un comportament pro-activ al 
persoanelor cu dizabilități în viața publică și politică din Republica Moldova. 

Activitatea respectivă a fost realizată în cadrul proiectului „Implicarea incluzivă în 
viaţa politică contează”, susținut financiar de Fundația Est-Europeană în cadrul 
proiectului „Pledoaria societății civile pentru alegeri incluzive si corecte în 
Republica Moldova, conform recomandărilor UE si OSCE/ODIHR și a 
angajamentelor internaționale in domeniul drepturilor omului, finanțat de Uniunea 
Europeană si co-finanțat de Suedia.  

  



25 
 

V. Aspecte financiare ale incluziunii 
persoanelor cu dizabilități în procesele 
electorale 

Alianța INFONET a formulat mai multe întrebări de ordin financiar pe care le-a 
adresat partidelor politice, prin demers de acces la informații de interes public: 

- Suma alocată de partid pentru campania electorală la ALG 2019, 
- Suma alocată de partid pentru asigurarea accesibilității informaționale a 

persoanelor cu dizabilități la ALG 2019, 
- Tipul de materiale produse și difuzate cu scop de asigurare a 

accesibilității la informații a persoanelor cu dizabilități, 
- Numărul de persoane cu dizabilități care au făcut donații pentru partid, 

dacă este cazul. 
 
Cu regret, la data publicării acestui raport nu a parvenit nici un răspuns din partea 
vre-unui partid politic. 
 
Fluxul mijloacelor bănești 
 

# Concurentul electoral Venituri Cheltuieli 
1 Partidul Democrat din Moldova 1 864 166 1 864 166 
2 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 368 708 368 708 
4 Partidul Socialist din Moldova 0 0 
5 Partidul Legii și Dreptății 4 597 4 597 
7 Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” 9916 9 911 
8 Partidul Liberal  719 095 719 095 
9 Partidul Oamenilor Muncii 0 0 
11 Mișcarea „Forța Nouă” 103 550 103 470 
12 Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 6 566 916 6 566 916 
13 Partidul „Șor” 4 210 180 4 210 167 
14 Partidul Verde Ecologist 36 500 35 882 
16 Partidul Nostru 4 719 914 4 719 914 
24 Partidul Național Liberal 136 700 136 700 
25 Uniunea Salvați Basarabia 157 800 157 181 
27 Partidul Liberal Democrat din Moldova  3 250 400 3 242 989 
29 Partidul „Patrioții Moldovei” 0 0 
30 Partidul Stînga Europeană 7 443 7 396 
31 Mișcarea Populară Antimafie 1 765 1 764 
32 Partidul Popular din Republica Moldova 30 494 30 494 
33 Partidul „Democrația Acasă” 41 000 41 000 
36 Partidul Acțiunea Democratică 14 604 14 604 
39 Partidul Popular Românesc 142 500 141 988 
41 Partidul Ruso-Slavean din Moldova 0 0 
43 Partidul Popular European din Moldova 366 975 366 967 
44 Partidul Unității Naționale  442 610 442 608 
46 Partidul Voința Poporului 77 782 83 800 
47 Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” 2 688 598 2 688 598 

Total 25 962 213 25 958 915 
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Sursa: 
http://alegeri.md/w/Alegerile_locale_generale_din_2019_%C3%AEn_Republica_
Moldova?fbclid=IwAR0O-
PlH4etONJtN7QTPUizf_8bStaOpe4j8jZ5nZQnFNgSoUCXrL6f5aas 
 
 
În lipsa unor răspunsuri la demersurile expediate partidelor politice, ne este foarte 
greu să monitorizăm alegerile din perspectivă incluzivă; să ne pronunțăm asupra 
sumelor alocate de către partidele politice pentru asigurarea accesibilității 
informaționale a persoanelor cu dizabilități la ALG 2019 și/sau tipul de materiale 
produse și difuzate cu scop de asigurare a accesibilității la informații. Astfel, nu 
pot fi identificate care sânt cheltuielile partidelor politice vis-a-vis de 
accesibilizarea informației pentru persoanele cu dizabilități în raport cu totalul 
cheltuielilor. 
 

De asemenea, dacă analizăm rapoartele financiare ale partidelor politice publicate 
pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale (https://a.cec.md/ro/sustinerea-
financiara-a-concurentilor-electorali-6172.html) nu putem identifica sau deduce  
cheltuieli directe incluziunea persoanelor cu dizabilități. Și, pe viitor, am 
recomanda ca o astfel de linie/sublinie de buget să se regăsească în viitoarele 
rapoarte financiare. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 Analiza programelor electorale ale concurenților din perspectiva reflectării 
problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități arată că acest 
grup de persoane nu reprezintă o prioritate pentru concurenții electorali și 
în marea majoritate a cazurilor, este vizat de o manieră generală. 
Majoritatea programelor electorale fac referire la problemele persoanelor cu 
dizabilități în general, nefiind clar dacă și persoanele cu dizabilități sunt 
luate în considerare în formularea angajamentelor. 

 Se atestă că în unele cazuri candidații includ în platformele lor electorale 
prevederi ce vizează direct persoanele cu dizabilități. În majoritatea 
cazurilor este vorba despre accesibilitatea infrastructurală (rampe, 
transport public, nivelarea trotuarelor etc). 

 La fel, candidatii electorali au prevazute în programele lor și /sau doar 
activitati de asistență pentru persoane cu dizabilități (crearea de fonduri, 
asistență socială sporită, etc.) și nu se concentrează pe activități de 
integrare socială. 

 Revizuirea paginilor web ale partidelor politice, autorităților publice locale 
de nivelul I și II, autorităților centrale, instituțiilor și agențiilor de stat și 
accesibilizarea acestora conform standardelor internaționale privind 
accesibilitatea paginilor web – WCAG;  

 Elaborarea programelor și materialelor electorale ale concurenților electorali 
în formate accesibile pentru diferite tipuri de dizabilități;  

 Organizarea de către persoanele cu dizabilități și OSC care le promovează 
interesele a acțiunilor de advocacy orientate către reprezentanții 
formațiunilor politice / concurenții electorali în vederea includerii subiectelor 
legate de dizabilitate pe agenda politică a acestora (exerciții de simulare a 
alegerilor, „user safari”, ședințe la sediile partidelor, întâlniri cu alegătorii, 
dezbateri publice în cadrul unor emisiuni TV cu tematică electorală etc.);  

 Evaluarea accesibilității tuturor secțiilor de votare în baza unui instrument 
comun de evaluare, aplicat de CEC, organizațiile persoanelor cu dizabilități 
și organizațiile active în domeniul dizabilității, precum și includerea 
rezultatelor evaluării pe Harta Accesibilității; 

 Instruirea funcționarilor electorali cu privire la necesitățile speciale și 
oferirea corectă a suportului persoanelor cu dizabilități în perioada 
electorală, inclusiv în ziua votării;  

 Implicarea persoanelor cu dizabilități în calitate de observatori naționali în 
cadrul scrutinelor electorale; 

 Realizarea de campanii de informare / acțiuni de educație civică și electorală 
pentru persoanele cu dizabilități, promovarea unui comportament pro activ 
de participare în viața publică și politică; 

 Sursele mass-media continua să promoveze urna mobilă ca instrument de 
accesibilizare a votului pentru persoanele cu dizabilități și, astfel, se 
alimentează o imagine denaturată în societate a problemei reale a lipsei 
accesibilității în clădirile publice. 

 Urna mobilă, ca instrument de accesibilizare a procesului de vot pentru 
persoanele cu dizabilități acoperă parțial acest gol și această soluție este 
una temporară. 

 Conceptul de „accesibilitate” continua să rămână puțin înțeles în Republica 
Moldova la toate nivelele. 
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 În majoritatea cazurilor, în programele concurenților electorali, față de 
persoanele cu dizabilități, predomină percepțiile bazate pe modelele de 
caritate, medical și social, mai puțin pe modelul bazat pe drepturile omului. 
Aceasta, de fapt, reflectă o imagine generală care predomină în societate.  
 
Recomandări pentru Autoritățile Publice Centrale 

 Accelerare implementării Programului Național de incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022. 

 Crearea unui mecanism prin care s-ar impune respectarea strictă a 
condițiilor de accesibilitate pentru clădirile în care se află birourile 
electorale. 

 Promovarea pentru APL de nivelul I și II a mecanismului de colectare a 
datelor statistice dezagregate cu privire la persoanele cu dizabilități (în 
special a datelor cu referire la tipul dizabilității), ceea ce va facilita procesul 
de elaborare a politicilor sociale eficiente de incluziune la nivel local. 

 Crearea unui „sistem de alerte” în domeniul accesibilității, unde ar putea fi 
semnalate neregulile de accesibilitate în ziua alegerilor, iar autoritățile ar 
putea interveni în timp util pentru remediere. 
 
Recomandări pentru CEC și CICDE 

 Instruirea funcționarilor electorali și a reprezentanților APL în domeniul 
accesibilității.  

 Elaborarea unui curs de instruire la distanță în domeniul accesibilității.  
 Instruirea unui grup de persoane cu dizabilități și promovarea lor în calitate 

de funcționari electorali. 
 
Recomandări pentru Autoritățile Publice Locale 

 Instalarea rampelor mobile în instituțiile (BESV) unde intrările nu sunt 
adaptate sau sunt inaccesibile. 

 Evitarea organizării BESV la demisol și etajul II (unde este imposibil de 
utilizat o rampă demontabilă). 

 Organizarea pentru funcționarii APL a vizitelor de studiu și documentare în 
domeniul asigurării condițiilor de accesibilitate. 
 
Recomandări pentru mass media  

 Mediatizarea bunelor practici de accesibilitate, a comportamentului pro-
activ și implicare în alegeri al persoanelor cu dizabilități.  

 Focusarea imaginii pe indicatorii calitativi și mai puțin pe cei cantitativi.  
 Organizarea instruirilor pentru jurnaliști privind abordarea persoanelor cu 

dizabilități prin prisma demnității umane și rolului social valorizant. 
 Mediatizarea cazurilor grave de nerespectare a condițiilor de accesibilitate.  
  Promovarea conceptului „design universal” și a „modelului bazat pe 

drepturile omului” – convingerea că persoanele cu nevoi speciale au 
aceleași drepturi ca toate celelalte persoane și că statul ar trebui să le 
protejeze.  

 Sensibilizarea opiniei publice privind drepturile persoanelor cu dizabilități și 
rolul acestora în societate.   
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ANEXA 1. Demers de acces la informații de interes public –  
CECE Ceadîr-Lunga nr. 36/2, CECE UTA Găgăuzia și Comisia Electorală 
Centrală a Republicii Moldova 
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ANEXA 2. Demers de acces la informații de interes public –  
Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova 
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ANEXA 3. Demers de acces la informații de interes public –  
Casa Națională de Asigurări Sociale 
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ANEXA 4. Model demers de acces la informații de interes public –  
Partide politice din Republica Moldova 
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ANEXA 5. Model demers de acces la informații de interes public –  
Administrația publică de nivelurile I și II 
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ANEXA 6. Auditul accesibilității sediilor partidelor din Republica Moldova 
 

Municipiul BĂLȚI 

 
 

 
 
 

 

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 
Republica Moldova” 

mun. Bălți, str. Dostoevski colț str. Păcii 
 

Partidul Politic „Șor” 
 

Mun. Bălți, str. Alexandru cel Bun 1A 

 

 

 

 
 

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și 
PAS” 

mun. Bălți, str. Sadoveanu nr. 4 

Partidul Politic „Partidul Nostru” 
mun. Bălți, str. Kiev, 155 
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Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 

mun. Bălți, str. Pușkin 68 
 

Partidul Liberal 
Mun. Bălți, str. Dostoevski 63 

 
 
 

 

  
Partidul Democrat din Moldova 

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 26 (etaj III) 
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ORAȘUL TELENEȘTI 
 

Partidul Politic ȘOR 
 

Partidul Socialiștilor din Republica 
Moldova 

 
Partidul Democrat din Moldova 

 
 
 

 

Orașul SÎNGEREI 
 

Partidul Liberal Reformator Partidul Politic ȘOR 
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Orașul GLODENI 
 

  
Partidul Politic Partidul Nostru 

 
Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova 

Partidul Politic „ȘOR” Partidul Democrat din Moldova 
(la etaj) 

 
 

Orașul REZINA 
 

   
Partidul Politic 

„ȘOR” 
Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova 
 

Partidul 
Democrat din 

Moldova 
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Orașul ȘTEFAN VODĂ 
 

Partidul Socialiștilor din Republica 
Moldova 

Partidul Popular din Republica 
Moldova 

 

  
Partidul Politic „Partidul Nostru” Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” 
 

 
Partidul Politic „ȘOR” 
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Orașul IALOVENI 
 

 
Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova 
Partidul Democrat din Moldova 

 

 
Partidul Politic „ȘOR” Partidul Politic 

„Partidul Unității 
Naționale” 

Blocul electoral 
„ACUM Platforma DA 

și PAS” 

Partidul Liberal Democrat din 
Moldova 

Partidul Comuniștilor din 
Republica Moldova  
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Orașul CANTEMIR 
 

Partidul Democrat din Moldova Blocul electoral „ACUM Platforma 
DA și PAS” 

 

Partidul Politic „Partidul Nostru” Partidul Politic „ȘOR” 
 

 
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 
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Orașul CĂUȘENI 
 

  
Partidul Democrat din Moldova 
(trepte – 4, lățime ușă – 80 cm) 

Partidul Politic „ȘOR” 
(la etaj, trepte – 23, lățime ușă – 80 cm) 

  
Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 
(trepte –3, lățime ușă – 77 cm) 

Partidul Politic „Partidul Nostru” 
(la etaj, trepte – 21, lățime ușă – 77 cm) 

 

   
Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova 
(fără trepte, prag 5 cm,  

lățime ușă – 90 cm) 
 

Partidul Politic 
„Platforma Demnitate și 

Adevăr” 
(la etaj, trepte 21,  
lățime ușă – 1 m) 

Blocul electoral „ACUM 
Platforma DA și PAS” 
 (trepte –3, lățime ușă – 

72 cm) 
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Orașul FĂLEȘTI 
 

Partidul Politic „ȘOR” Partidul Politic 
„Partidul Nostru” 

 

Blocul electoral 
„ACUM Platforma DA 

și PAS” 
 

 
Orașul LEOVA 

 

 
Partidul Democrat din Moldova Blocul electoral „ACUM Platforma 

DA și PAS” 
 

 
Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 
Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” 
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Orașul NISPORENI 
 

  
Partidul Democrat din Moldova Partidul Socialist din Republica 

Moldova 

  
Partidul Acțiune și Solidaritate Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” 
 

 
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 
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Orașul OCNIȚA 
 

 
Partidul Democrat din Moldova 

 
 

Blocul Politic „ȘOR” 
 

Partidul Comuniștilor 
din Republica Moldova 

Partidul Politic 
„Platforma Demnitate 

și Adevăr” 
 

Partidul Sociațiștilor 
din Republica 

Moldova 
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Orașul CĂLĂRAȘI 
 

  
Partidul Politic „ȘOR” 

 
Blocul electoral „ACUM Platforma 

DA și PAS” 

 
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 

 
 

Orașul CIMIȘLIA 
 

 

 
 

 

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 
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Orașul EDINEȚ 
 

  
Partidul Democrat din Moldova Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 

Partidul Comuniștilor din 
Republica Moldova 

Partidul Politic „Platforma 
Demnitate și Adevăr” 

 

 
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 
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Orașul ORHEI 
 

Partidul Democrat din Moldova Partidul Politic „Voința Poporului” 
 

  
Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 
Partidul Liberal 

 

  
Partidul Oamenilor Muncii 

 
Partidul Liberal Reformator 
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Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova 
Partidul Politic „Partidul Nostru” 

  
Partidul Politic „ȘOR” 

 
 

Orașul VULCĂNEȘTI 

  
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 
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Orașul COMRAT 
 

  
Partidul Politic „ȘOR” Partidul Democrat din Moldova 

 

   
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 

 
 
 

Orașul CEADÎR LUNGA 
 

    
Partidul Socialist din Republica 

Moldova (clădirea Primăriei, etaj 3) 
Partidul Politic „ȘOR” 
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Orașul UNGHENI 
 

  
Partidul Democrat din Moldova Blocul electoral „ACUM 

Platforma DA și PAS” 

 
Partidul Acțiune și Solidaritate 

 
 
 

Orașul SOROCA 

  
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 
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Municipiul CHIȘINĂU 
 

  
Partidul Democrat din Moldova 

 
Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova 

 

 
 
 

 

Partidul Liberal Partidul Politic „Partidul Nostru” 
 

 
Partidul Popular Românesc 

 
Partidul Politic „Partidul Unității 

Naționale” 



52 
 

 
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 

 

  
Partidul Politic Noua Opțiune 
Istorică (str. Kogălniceanu, 52) 

Partidul Acțiune și Solidaritate 
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Partidul Politic Partidul Agrar din 

Moldova (str. Teatrului, 15) 
Partidul Politic Partidul 
Progresist din Moldova  

(Hotel Le Roi. Str. Sfatul Țării, 29) 

  
Mișcarea Profesioniștilor 

„Speranța-Nadejda” 
(str. Vasile Alecsandri, 97, lit. A) 

Mișcarea social-politică „Forța 
Noului” 

(str. Bernardazzi, 64) 
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ANEXA 7. Monitorizarea accesibilității BESV în municipiul Ungheni 
 

 
Sursa: Ziarul „Unghiul”, nr. 39 din 18 octombrie 2019 
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ANEXA 8. Informații privind numărul de beneficiari de pensii, pentru persoanele cu dizabilități și 

numărul de beneficiari de alocații sociale, pentru persoanele cu dizabilități (situația la 1 octombrie 2019) 
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ANEXA 9. Răspunsul Consiliul Audiovizualului (4.11.2019) 
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ANEXA 10. Răspunsul Primăriei Duruitoarea Nouă (raionul Rîșcani) 
(29.10.2019) 

 

29.10.2019, 10:48 

prin e-mail: primaria.duruitoareanoua@mail.ru  
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ANEXA 11. Răspunsul Primăriei Pociumbeni (raionul Rîșcani) 
(30.10.2019) 
 

 
30.10.2019, 08:09 

prin e-mail: maria.baibarac@mail.ru 
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ANEXA 12. Răspunsul Primăriei municipiului Strășeni (30.10.2019) 
 
Prin prezenta, în temeiul Legii nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație, 
Autoritatea Publică Locală de nivelul I din municipiului Strășeni, vă oferă următoarele 
informații de interes public: 
 
1. Numărul persoanelor cu dizabilități (date dezagregate pe sexe, mediul urban / rural și 
tip de dizabilitate) în arealul geografic administrat?  
În municipiul Strășeni(orașul Strășeni și satul Făgureni), numărul persoanelor cu dizabilități, 
este următorul: 
Total - 752 persoane 
Femei - 301 persoane 
Bărbați - 451 persoane 
Din numărul total, cu grad de dizabilitate: 
Mediu - 149 persoane 
Accentuat - 519 persoane 
Sever - 84 persoane 
 
2.  La nivel local/raional există strategii / planuri locale privind implementarea 
Programului național de incluziune social a persoanelor cu dizabilităţi (PNISAPD) pentru 
anii 20172022 (HG 723 din 08.09.2019)? 
La nivel local, este elaborată Strategia de dezvoltare socio-economică a municipiului Strășeni 
pentru perioada 2019-2025, în Direcția Strategică 3:Îmbunătățirea calității serviciilor publice 
și sociale.  
http://www.straseni.md/pentru-consultare-strategia-de-dezvoltare-socio-economica-a-municipiului-
straseni-pentru-perioada-2019-2025/ 

 
3. Ce resurse financiare au fost planificate pentru asigurarea condițiilor de accesibilitate 

în clădirile de menire publică din raion? 

La necesitate, Autoritatea Publică Locală de nivelul I din municipiul Strășeni, alocă surse 
financiare pentru asigurarea  realizării incluziunii sociale. 

 

 4. Numărul total de clădiri de menire publică pe teritoriul raionului?  

În gestiunea Autorității publice locale de nivelul I, sunt 12 clădiri de menire publică: 

Primăria 

2 licee  

1 gimnaziu 

6 grădinițe 

1 Școala de Arte 

1 Căminul Cultural Făgureni 
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5.  Lista clădirilor de menire publică care au fost accesibilizate în anul 2018, 2019 (2% 

conform PNISAPD)? 

În perioada 2017-2018, au fost executate lucrările de reabilitare a Gimnaziului ”M. Viteazul” 
din cadrul proiectului: ” Încadrarea persoanelor cu dizabilități în școlile generale, cofinanțat 
de FISM 

În anul 2019, au fost inițiate lucrări de reconstrucție capitală a edificiului IP Liceul Teoretic                   
”M. Eminescu” în cadrul proiectului ”Reforma Învățământului din Moldova” 

 6. Ce măsuri au fost întreprinse pentru realizarea condițiilor de accesibilitate a BESV? 

Din 8 BESV, 6 BESV dispun de condiții de acces pentru persoane cu dizabilități 
 

 

 

 

30.10.2019, 16:06 

prin e-mail: epereu@yahoo.com 
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ANEXA 13. Răspunsul Consiliului Raional Sîngerei (31.10.2019) 
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31.10.2019, 08:43 

prin e-mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com  
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ANEXA 14. Răspunsul Primăriei orașului Fălești (31.10.2019) 
 

Alianţa INFONET__ 
or.Rezina,str.Păcii,61 

 
Prin prezenta, la demersul nr.021 din 25.10.2019 Vă prezentăm informaţia 
solicitată cu privire la numărul persoanelor cu dizabilităţi din or.Făleşti, disponibilă 
la moment, după cum urmează: 
 
1. Numărul total al persoanelor adulte cu dizabilităţi - 754 ,dintre care: 

cu grad sever - 80 pers. 
cu grad accentuat - 534 pers. 
cu grad mediu - 1340 pers. 

 
Inclusiv: 
 
afecţiuni generale: 

grad sever - 28 pers., 
grad accentuat - 385 pers., 
grad mediu - 24 pers. 

 
accidente de muncă: 

grad sever – 20 pers., 
grad accentuat – 71 pers., 
grad mediu - 40 pers. 

 
din copilărie după 18 ani: 

grad sever - 14 pers., 
grad accentuat – 38 pers., 
grad mediu - 50 pers. 

 
Persoane cu dizabilităţi 

locomotorii -72 (40 bărbaţi,32 femei); 
cu deficienţe de auz(surdo-muţi) - 5 (3 bărbaţi şi 2 femei); 
cu deficienţe de văz(orbi)-53 ( 30 bărbaţi şi 20 femei); 
cu mai multe tipuri de dizabilităţi - 407; 
social vulnerabile - 181(63 bărbaţi şi 118 femei); 
ce beneficiază de cărucior -15(7 bărbatiţi 8 femei); 
ce necesită cărucior - 4(2 bărbaţi şi 2 femei); 
ce beneficiază de asistenţă personală – 3(1 bărbat şi 2 femei); 
bolnave de tuberculoză - 14(9 bărbaşi şi 5 femei). 

  
2. Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi la BESV sunt instalate rampe. 
  
Secretarul primăriei Făleşti E.Omelciuc 
 

31.10.2019, 13:16 

prin e-mail: eomelciuc@falesti.md  
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ANEXA 15. Răspunsul Primăriei orașului Vulcănești (1.11.2019) 

 
Информация для INFONET Aliance по Вулканештскому району: 

 

Взрослое население: 

  I группа II группа III группа 

 Итого м ж итого м ж Итого м ж Итого м ж 

г. Вулканешты 867 474 393 109 63 46 487 266 221 271 145 126 

с.Чишмикиой 260 152 108 30 20 10 160 91 69 70 41 29 

с.Етулия 199 133 66 21 13 8 121 78 43 57 42 15 

с.Карболия 25 18 7 3 2 1 15 13 2 7 3 4 

Итого: 1351 777 574 163 98 65 783 448 335 405 231 174 

 
 

Дети от 0 до 17 лет: 

 

  I группа II группа III группа 

 Итого м ж итого м ж Итого м ж Итого м ж 

г. Вулканешты 55 35 20 18 12 6 21 12 9 16 11 5 

с.Чишмикиой 8 3 5 3 0 3 2 0 2 3 3 0 

с.Етулия 4 1 3 1 1 0 3 0 3 0 0 0 

с.Карболия 1 0 1 -- - - - - - 1 - 1 

Итого: 68 39 29 22 13 9 26 12 14 20 14 6 

 
 

 

1.11.2019, 14:36 
prin e-mail: cs.vulcanesti@ms.md 
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ANEXA 16. Răspunsul Consiliului Raional Rîșcani (1.11.2019) 
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1.11.2019, 14:59 
prin e-mail: hanganu_marianna@mail.ru  
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ANEXA 17. Răspunsul Consiliului Raional Strășeni (1.11.2019) 
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1.11.2019, 15:45 
prin e-mail: sectiacomunicare.crstraseni@gmail.com  
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ANEXA 18. Răspunsul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații 
Funciare, Municipiul Chișinău (4.11.2019) 
 

REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU 
  

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 
 

                DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ,     
   URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE 

 

                             bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-
2012; 

                          tel/fax: (022) 228-110,  www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@yandex.com  
 
      04.11.19 21/2281-p 
______________        nr.  ___________                                                                                                                                       
                                                                                     
la  nr. 118/6594__din _28.10.19                                      
 
                       Alianţa - INFONET  

                                                                       office@infonet.md 
 

         La demersul nr.021 din 25.10.2019 referitor la accesul la informaţii de interes 
public privind implementarea Programului  Naţional de incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022, aprobat prin Hotărârîrea de Guvern 
al Republicii Moldova nr.723 din 08.09.2017, Direcţia generală arhitectură, urbanism 
şi relaţii funciare vă informează următoarele. 

Prin Dispoziţia Primăriei municipiului Chişinău nr.29-d din 12 ianuarie 2018, 
anumitor  direcţii şi întreprinderi municipale li sa pus sarcina elaborării studiilor de 
fezabilitate, planelor de acţiuni, inclusiv identificarea resurselor necesare pentru 
executarea lucrărilor de amenajare pentru asigurarea accesabilităţii persoanelor cu 
dezabilităţi în spaţiile publice gestionate, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi 
relaţii funciare având sarcina să emită actele permisive pentru executarea 
documentaţiei de proiect şi executarea lucrărilor de amenajare. 

Prin Dispoziţia Primăriei municipiului Chişinău nr.162-d din 16 martie 2018, a 
fost aprobat Planul de acţiuni pentru realizarea Acordului de colaborare între Primăria 
municipiului Chişinău,  A.O. Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu 
Dezabilităţi şi A.O. „MOTIVAŢIE”, încheiat la data de 14 martie 2018, prin care 
direcţiilor şi întreprinderi municipale  li sau pus sarcini concrete de amenajare spaţiilor 
publice ( lichidarea obstacolelor pe căile de deplasare, amenajarea trotuarelor, 
instalarea semafoarelor sonore şi altele), Direcţia generală arhitectură,urbanism şi 
relaţii funciare având rolul de consultant.  

Informaţia privind implementarea lucrărilor  susmenţionate se prezintă 
simestrial Primăriei municipiului Chişinău de către direcţiile şi întreprinderile 
municipale implicate în procesul de realizare a acestora.    

Dispoziţiile, Acordul de colaborare şi Planul de acţiuni de realizare a lucrărilor 
menţionate pot fi regăsite pe pagina web a Primăriei municipiului Chişinău 
www.chisinau.md. 

02499512 
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Întru asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu mobilitate fizică redusă, la 
elaborarea certificatelor de urbanism pentru proiectarea blocurilor locative, 
obiectivelor de menire social-culturală şi comercială, reconstruirea obiectivelor 
existente, inclusiv la proiectarea/reconstruirea drumurilor şi străzilor, în regimul 
arhitectural-urbanistic se reglementează aspecte, precum circulaţia pietonilor şi al 
autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare, inclusiv necesitatea proiectării şi 
executării unor pante/rampe de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă. 

 
 
 
Totodată, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare oferă 

instituţiilor de proiectări şi beneficiarilor suportul, informaţiile şi datele necesare 
pentru elaborarea proiectelor, inclusiv a  cerinţelor şi regulelor privind asigurarea 
accesibilităţi, urmînd a fi luate în calcul la etapa iniţială de proiectare.  

 
 
 
                                                 
                                                  Şef interimar al Direcţiei generale arhitectură,  

                                                    urbanism şi relaţii funciare    

                                                                                                Alexei ŢURCAN             

 

 

 

Vasile Colot   022 22 22 34 

 

 

4.11.2019, 15:56 
prin e-mail: dgaurf@cmc.md  
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ANEXA 19. Răspunsul Primăriei orașului Cricova (5.11.2019) 
 

 

5.11.2019, 15:34 

prin e-mail: liliamunteanu75@mail.ru   
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ANEXA 20. Răspunsul Direcției Generale Asistența Socială și Protecția 
Familiei Orhei (6.11.2019) 
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6.11.2019, 15:45 

prin e-mail: daspforhei@gmail.com   
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ANEXA 21. Răspunsul Consiliului Raional Edineț (7.11.2019) 
 

 



77 
 

 
7.11.2019, 09:15 
prin e-mail: siminitchi58@mail.ru   
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ANEXA 22. Răspunsul Consiliului Raional Telenești (8.11.2019) 
 

REPUBLICA MOLDOVA                                            

PREȘEDINTELE_RAIONULUI TELENEȘTI     

MD-5801, or.Teleneşti, str.31 August, 9 tel: (258)2-20-58, 2-26-50, fax: 2-24-50 

www.telenesti.md,consiliul@telenesti.md, posta@telenesti.md  

 

 

 

 

nr.02-07/_____ din  ___________ 2019                                  

                                                        Alanța INFONET 

Director executiv Victor Coroli 

                                                                                                                       

Consiliul Raional Telenești, Vă aduce la cunoștință că pe teritoriul 

or.Telenești activează următoarele instituții publice: 

Denumirea instituției Existența 

pandosului 

Consiliul Raional Telenești - 

Spitalul Raional Telenești Este 

Centrul multifuncțional Telenești Este 

Muzeul Raional - 

Biblioteca raională Este 

Centrul de cultură or.Telenești - 

Centrul de medicină preventivă Este 

Inspectoratul Fiscal de Stat Este 

CTAS Telenești Este 

Direcția asistență socială și protecție Este 
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Grădinița de copii Nr.3 Este 

Grădinița de copii Nr.4 Este 

Primăria or.Telenești Este 

Procuratura - 

Judecătoria - 

Liceul Teoretic Este 

Gimnaziul Este 

CMF Telenești Este 

Direcția siguranța alimentelor - 

Inspecția ecologică Telenești Este 

Agenția pentru ocuparea forței de muncă Este 

Direcția raională pentru statistică - 

Inspectoratul de poliție Telenești Este 

Secția Situații Excepționale Telenești - 

Secția Administrativ militară Telenești - 

Inspectoratul de stat pentru supravegerea tehnicii - 

Biroul de probațiune Telenești - 

Întreprinderea de stat Secția pază Telenești - 

Întreprinderea de stat sivicultura Telenești - 

Întreprinderea de stat Poșta Moldovei filiala Telenești - 

S.A. „Drumuri Orhei” district Telenești - 

 

 

Preşedintele raionului             Diana MANOLI  

 

Ex. Vladimir Ciobanu 

Tel. 025822844 

 

 

8.11.2019, 12:34 

prin e-mail: sectiaconstructietelenesti@gmail.com  
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ANEXA 23. Răspunsul Direcţiei Generale Asistenţă Socială, Protecţie a 
Familiei şi Copilului Fălești (12.11.2019) 
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12.11.2019, 08:51 

prin e-mail: anii50@mail.ru 
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ANEXA 24. Răspunsul Consiliului Raional Glodeni (12.11.2019) 
 

 



83 
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12.11.2019, 11:48 

prin e-mail: zinka.scripcari@mail.ru 
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ANEXA 25. Răspunsul Consiliului Rional Nisporeni (12.11.2019) 
 

 

12.11.2019, 14:51 

prin e-mail: craional@mail.ru 
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ANEXA 26. Răspunsul Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate, 
municipiul Chișinău (13.11.2019) 

 

13.11.2019, 16:19 

prin e-mail: zubic.sofia@gmail.com 
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ANEXA 27. Răspunsul Consiliului Raional Soroca (14.11.2019) 
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14.11.2019, 15:20 

prin e-mail: crsoroca@gmail.com 

 


