
 
   

 

  
 

Experții Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova au sensibilizat funcționarii electorali din Strășeni și Criuleni 

Asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru toți constituie un element-cheie în procesul de realizare a dreptului la vot pentru cetățeni în ziua 

alegerilor. Accesibilitatea e un aspect important și în realizarea dreptului la educație, la muncă, la servicii publice pentru persoanele cu mobilitate 

redusă, deorece secțiile de votare sunt amplasate de obicei în incinta instituțiilor de stat.   

În preajma alegerilor prezidențiale, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) a organizat mai multe instruiri pentru 

funcționarii electorali din Strășeni și Criuleni. În cadrul acestora, echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) a realizat două sesiuni de 

informare și sensibilizare pentru funcționarii electorali. Echipa AMM le-a vorbit participanților despre necesitățile persoanelor cu dizabilități în 

procesul de vot, despre barierele de bază pe care le întâmpină aceste persoane și care ar putea fi soluțiile pentru ca persoanele cu dizabilități 

locomotorii să se implice în egală măsură în procesul decizional.  

La data de 17 octombrie experții Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova au întreprins o vizită în mun. Strășeni, în incinta Casei de Cultură, iar pe 

19 octombrie în incinta Consiliului Raional din or. Criuleni. Scopul acestor vizite a fost în informarea și sensibilizarea funcționarilor electorali 

privind tehnicile și instrumentele de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale. Prin intermediul prezentării și a filmulețelor 

vizionate, participanții au avut ocazia să vadă cum arată o instituție publică accesibilă și ce înseamnă acces egal la informații și infrastructură 

pentru toți cetățenii în procesul de vot. 
 

Ludmila Iachim, directoarea executivă, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova: „Am încercat să motivez autoritățile prin situații reale din viața 

mea la nivel de accesibilitate a infrastructurii și integrare în societate. Ca utilizatoare de scaun rulant, le-am vorbit funcționarilor electorali cu ce 

barierele m-am confruntat personal în ziua alegerilor și cum le-am depășit”.  
 

Tudor Onofrei, specialist adaptări spații, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a menționat în cadrul activității de sensibilizare pentru funcționari 

electorali că accesibilitatea este un concept universal, ci nu doar o necesitate a persoanelor cu dizabilități. Expertul a remarcat că lipsa condițiilor 

de accesbilitate afectează un număr foarte mare de cetățeni, printre care persoanele în etate, copiii, persoanele cu dizabilități, părinții cu copii 

mici în cărucior, persoanele lipsite temporar de capacitatea de muncă: „Haideți să construim viitorul nostru împreună începând de astăzi – a 

lansat un mesaj motivațional către funcționarii electorali spcecialistul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova”. Tudor Onofrei a remarcat că aceste 

persoane au nevoie de condiții de accesibilitate în instituții publice în fiecare zi, ci nu doar în ziua alegerilor.   

Victoria Boțan, specialistă în relații publice, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, a menționat în cadrul evenimentului din Criuleni că, dacă 

condițiile de accesibilitate sunt respectate în faza incipientă a proiectării, atunci costurile la crearea sau amenajarea accesibilității constituie 

cca 2% din totalul investiției. Dacă condițiile de accesibilitate au fost evitate sau omise din start și adaptările sunt efectuate după finisarea 

construcției, costurile constituie cca 20-25% din totalul bugetului. Experta Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova a remarcat importanța 

accesibilității procesului de vot pentru toate categoriile de persoane, referindu-se atât la accesibilitatea fizică, cât și cea informațională. Ea a 

menționat despre necesitatea amplasării corecte a informației în ziua alegerilor, care trebuie să fie accesibilă, adică afișată la nivelul ochilor, 

cu șrift suficient de mare, cu folosirea culorilor contrastante. Tot ea a remarcat că la intrare în instituție sau pe coridor nu trebuie să existe 

bariere, precum ghiveci cu flori, care ar putea să blocheze accesul la rampă pentru utilizatorii de scaun rulant sau bariere care ar putea să nu 

fie observate de persoanele cu vederea slabă. Trebuie să fie aprinsă lumina și să fie larg deschise ușile din considerentul de securitate în 

perioada pandemiei, ca persoanele să nu pună mâina pe acestea, iar utilizatorii de scaun rulant vor putea ușor intra în instituție desinestătător.  
 

Sesiunile de informare și sensibilizare din Strășeni și Criuleni au fost organizate în cadrul proiectului „Demers spre o societate echitabilă prin 

alegeri incluzive”. Proiectul este implementat de Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Asociația Surzilor 

din Republica Moldova, Clinica Juridică Universitară din Bălți, Grupul de Inițiativă Caușeni AID, Centrul Național de Informare și Reabilitare a 

Asociației Nevăzătorilor din Moldova, Postul de radio RADIOVISION, Asociația persoanelor de vîrstă înaintată „Inspirație”, Centrul de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral etc. 
 

Scopul proiectului constă în creșterea gradului de informare și cultură politică, promovarea unui comportament pro-activ și sporirea incluziunii 

electorale a persoanelor cu dizabilități. Până la alegerile prezindențiale astfel de sesiuni informative, cu suportul partenerilor, se vor desfășura 

(sau au fost deja desfășurate) și în raioanele Rîșcani, Glodeni, Sîngerei, Florești, Taraclia, Leova, Cimișlia, Ștefan Vodă.  

 

 

Acest proiect a fost finanţat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA.  

 
Opiniile, constatările şi concluziile din cadrul evenimentelor aparțin autorului / 

autorilor şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA. 
 


