
 

 

DORIM UN MEDIU ACCESIBIL
PENTRU TOȚI!

 
A S O C I A Ț I A  „ M O T I V A Ț I E ”  D I N  M O L D O V A

 

 
Lipsa accesibilității 
într-un spațiu public
înseamnă încălcarea

drepturilor!

un mediu accesibil ce ar permite intrarea fără bariere
fizice și informaționale într-o clădire de menire publică; 

să ai acces la bunuri și servicii în egală măsură cu ceilalți;
șanse egale și condiții adaptate la necesitățile
persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități;
incluziunea socială eficientă a persoanelor cu mobilitate
redusă. 

    ACCESIBILITATEA ÎNSEAMNĂ:



 

TOP OBSTACOLE CARE LIMITEAZĂ
ACCESUL ÎN INSTITUȚII PUBLICE 

Drum cu gropi, denivelări și crăpături.

Borduri la treceri de pietoni mai 
înalte de 2 cm, fără rampă de acces.

Rampe cu unghi foarte mare, lipsa
barelor de suport din ambele părți,
suprafața rampei lunecoasă. Șine
metalice sudate paralel. 

Uși mai înguste de 90 cm. 

Camere sanitare situate în subsol, cu
spațiu mic pentru manevrarea 

scaunului rulant, lipsa barelor de suport.



TOP EXEMPLE POZITIVE ÎN AMENAJAREA
INSTITUȚIILOR PUBLICE 

Ai grijă ca în localitatea ta să se respecte aceste cerințe!

Parcări cu locuri special amenajate
pentru persoanele cu dizabilități. 

2 bare de suport, una dintre care 

trebuie să fie rabatabilă; 

lățimea ușii de minim 90 cm;

prag ce nu depășește 2 cm.

Cabina de veceu - 1.65 m pe 1.80 m;  

lățimea de la 90 cm la 1 m; 

barele de suport pe ambele părți la o
distanța de 90 cm între ele, la o înălțime
de 70 și 90 cm, în două rânduri. Suprafața
rampei antiderapantă.

Rampă - la 10 cm înălțime, 1 m lungime; 

este iluminat, podea
antiderapantă, fără denivelări; 
culorile contrastante și
indicatoare de orientare.

Coridor - 1,5 m lățime;

Platforma electrică care ajută
persoana să evite treptele, dacă
nu este lift.



 

 
Mit: Doar persoanele în scaun rulant au nevoie 

de accesibilitate.

Realitate: Numărul persoanelor afectate de lipsa
condițiilor de accesibilitate este mult mai mare
(persoane în etate, părinți cu copii mici etc). 

 
Mit: Accesibilitatea e un moft al 
persoanelor cu dizabilități. 

Realitate: Accesibilitatea are un caracter 

obligatoriu, fiind asigurată prin legislație. 

 
Mit: Accesibilitatea înseamnă doar o rampă în 

fața instituției.

Realitate: Accesibilitatea presupune un set de
măsuri ce permit tuturor persoanelor să
beneficieze de condiții egale de acces.

 
Mit: CEC-ul trebuie să asigure accesibilitatea
secțiilor de votare în ziua alegerilor.

Realitate: Administrațiile publice locale au
obligația să accesibilizeze clădirile. 

COMBATEM STEREOTIPURILE ÎMPREUNĂ:
 

LEGEA 60

 
Mit: Pentru a asigura accesibilitatea, 

e nevoie mereu de mulți bani.

Realitate: Acomodare individuală a 

mediului la necesitățile unei persoane nu
presupune întotdeauna costuri mari.



DATE DE CONTACT
 
 

www.motivatie.md
office@motivation-md.org

(+373) 67 300 450

bd. Mircea cel Bătrân 48, 

or. Chișinău, 

MD-2075, Republica Moldova

 

Accesează www.motivatie.md/harta-accesibilitate

 

Acest material informativ a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în
Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul
financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului
pentru Buna Guvernare. Opiniile expuse nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

UNDE MĂ ADRESEZ ÎN CAZ CĂ MI SE ÎNCALCĂ DREPTUL LA ACCES? 
Dacă ești discriminat/ă sau drepturile tale sau altor persoane sunt 

încălcate, sună la numărul de asistență telefonică. 

0 80 01 08 08

Poți depune o plângere la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea
Discriminării și Asigurarea Egalității (www.egalitate.md) sau la Agenția
pentru Supraveghere Tehnică (www.ast.gov.md).

MOTIVAȚIE deține
expertiză în evaluarea

accesibilității. 
 

Vrei să asiguri accesul
în comunitate?

Contactează-ne!

Pentru suport juridic te poți adresa la Centrul pentru Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilități din Republica Moldova (www.cdpd.md).

http://www.egalitate.md/
http://ast.gov.md/index.php?l=ro

