
 
   

 
Serviciu de transport pentru persoane cu dizabilități locomotorii  

va fi disponibil și în turul II al scrutinului electoral  
 

Alianţa INFONET, în parteneriat cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Asociația Surzilor 
din Moldova și Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă 
„Low Vision” implementează proiectul „Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale 
ale persoanelor cu dizabilități”.  
 
Scopul acestui proiect este de a contribui la ajustarea politicilor sociale pentru eficientizarea 
cheltuielilor publice şi aprofundarea drepturilor omului prin sporirea accesibilităţii 
persoanelor cu dizabilităţi la procesele electorale. 
 
În ziua de 30 octombrie 2016, dispeceratul a înregistrat 12 apeluri, din care, cu regret, a fost 
posibil să fie realizate doar 8.  
 
În acest context, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova va pune la dispoziție o a doua mașină 
special utilată, care va oferi servicii de transport pentru persoane cu dizabilități locomotorii 
pentru deplasare de la domiciliu către secția de votare și retur. 
 
Pentru a beneficia de acest serviciu, persoanele cu dizabilități sunt invitate să apeleze 
dispeceratul acestul serviciu în data de 13 noiembrie 2016, între orele 9.00-18.00 la 
numărele de telefon: 022-661-393 sau 067300450, cu cel puțin o oră înainte de timpul 
planificat pentru deplasare. 
 
Acest serviciu este gratuit și este disponibil doar în raza orașului Chișinău. 
 
Prin această acțiune partenerii acestui proiect vor: 

- să atragă atenția autorităților asupra problemelor specifice cu care se confruntă 
persoanele cu dizabilități în Republica Moldova și necesitatea formulării politicilor 
sociale în dependență de aceasta, 

- să promoveze un comportament pro activ al persoanelor cu dizabilități locomotorii. 
 
Prentru informații suplimentare:  
Igor Meriacre, Director Executiv, Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova, (+373) 68194395 
Victor Koroli, Director Proiect, (+373) 69252453 

 
 

   
 
 

 

Acest serviciu este realizat în cadrul proiectului „Politici sociale pentru realizarea drepturilor 

electorale ale persoanelor cu dizabilități, implementat de Alianţa INFONET, în parteneriat cu 
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova, Centrul de Reabilitare Medico-
Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „Low Vision”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din 
resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi 
Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

 


