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Acest raport este elaborat în cadrul proiectului „Liber în acțiune”, implementat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova
cu susținerea financiară a Programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova.
Textele raportului au fost elaborate de către Pavel Burghelea jurist „Eurolex”, Andrei Agapie arhitector Urban Proiect,
Mariana Matfei - coordonator PR, Igor Meriacre - director executiv Asociaţia ‘’MOTIVAŢIE’’ din Moldova
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este o organizație non-guvernamentală, apolitică formată drept persoană juridică la 22
ianuarie 2002. Scopul organizației este de a susține procesul de integrare a copiilor și tinerilor cu dizabilități locomotorii prin
schimbarea mentalității de respingere manifestată de către societate.
Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați: www.motivation-md.org
Această publicaţie este editată cu sprijinul Programului Egalitate și Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.
Opiniile exprimate în această publicaţie aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia Fundaţiei.
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1. SUMAR
Odată cu ratificarea în 2010 de către Parlamentul
Republicii Moldova a Convenţiei ONU cu privire la
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, structurile statului
responsabile de asigurarea implementării acesteia au
primit sarcini pentru a garanta respectarea drepturilor
persoanelor vizate. Totuşi, drepturile cu privire la
educaţie şi instruire, la justiţie şi asistenţă socială, servicii
de reabilitare şi sănătate sau cele culturale sunt încălcate
zi de zi, inclusiv din cauza lipsei de accesibilitate. Deși
legislația Republicii Moldova obligă autoritățile publice
și agenții economici să asigure accesul la infrastructura
socială în diverse instituții, există însă foarte puține clădiri
utilate cu rampe de acces, balustrade și WC conform
standardelor, accesibile necesităților persoanelor cu
dizabilități locomotorii.

etc.), 24 de clădiri sunt parțial accesibile (există numai
rampe de acces şi intrări accesibile), 16 din ele au doar
câteva adaptări care însă nu corespund standardelor
(rampe abrupte şi lunecoase) și 13 de clădiri sunt total
neaccesibile (scări la intrare, spaţii şi uşi înguste).

Pornind de la multiplele obstacole legate de accesibilitatea
în locurile publice, în acest domeniu a fost realizat un
studiu. Pe parcursul perioadei octombrie 2011 – ianuarie
2012, în cadrul proiectului „Liber în acțiune” finanțat
de Fundația Soros-Moldova, au fost efectuate evaluări
arhitecturale, care aveau drept scop evaluarea nivelului
de accesibilitate a clădirilor cu destinație publică din
municipiul Chișinău. Astfel, au fost scoase în evidență
problemele pe care trebuie să le înfrunte persoanele cu
dizabilități (utilizatori de scaun rulant) pentru a avea
acces la infrastructura socială. Potrivit rezultatelor
studiului, din cele 55 de instituții evaluate, doar 2 clădiri
(Moldtelecom – oficiul central, Minimarketul UNO)
sunt adaptate în totalitate necesităților persoanelor cu
dizabilități locomotorii (rampe de acces, WC accesibil,
ușile și ascensoarele sunt largi, un interior spaţios,

Desfăşurarea studiului a avut susținerea logistică a
Primăriei Generale a mun. Chișinău prin implicarea
tuturor reprezentanților preturilor de sector. Totodată,
o contribuţie importantă a fost adusă de studenții de la
Facultatea de arhitectură a Universităţii Tehnice, care au
realizat desenele tehnice de adaptare a instituțiilor evaluate
și, ca viitori specialiști, au conștientizat necesitatea creării
condițiilor de acces pentru persoanele cu dizabilități
locomotorii. „O clădire adaptată” nu înseamnă doar
rampă de acces ce corespunde standardelor, dar și uși
largi, interior spaţios, WC adaptat, ascensoare în clădirile
cu multe etaje etc.
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Astfel numai în mun. Chișinău peste 3000 de persoanele
cu dizabilități locomotorii din mun. Chişinău, dar şi
mame cu copii în cărucior, persoane vârstnice, sunt
limitaţi în a avea acces la diverse servicii sociale necesare
vieții de zi cu zi. La nivel de republică situația este și
mai dramatică. Aproximativ 20% din numărul total
de persoane cu dizabilități din republică (176 mii de
persoane cu dizabilități) întîmpină dificultăți în ași
exercita drepturile.

Raportul de față menţionează şi analizează normele
legislative care se referă în mod particular la respectarea
dreptului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii de a
avea acces la infrastructură şi a participa la viața socială.

1. Ssumar

Raportul are următoarea structură:
 Capitolul de analiză a legislației Republicii Moldova
ce se referă la dreptul persoanelor cu dizabilități
locomotorii de a avea acces la infrastructura publică,
inclusiv a lacunelor existente la acest capitol.
 Capitolul cu referire la date tehnice ce include analiza
comparativă a normativelor în construcții utilizate
în Republica Moldova și cele din România. Sunt
evidențiate neajunsurile standardelor de asigurare a
accesului pentru persoane cu dizabilități, precum și
modele de soluționare a acestor probleme.
 Concluzii și recomandări pentru implementarea
eficientă a normelor stipulate de experţiicare au
elaborat prezentul raport. Aceste recomandări se
referă în special la instituțiile centrale și locale ale
autorităților publice pentru a asigura standardele în
construcție.
Autorii studiului constată pe parcursul lucrării că, deși
există acte legislative și normative care ar soluționa
aceste probleme, nu există un mecanism de monitorizare
și obligare a respectării acestora. Astfel, semnalăm

că problema accesibilităţii depinde de fapt de dorinţa
celor care ar trebui să poarte răspundere administrativă
pentru neasigurarea ei. Marea majoritate a instituțiilor/
clădirilor rămân a fi neadaptate necesităților persoanelor
cu dizabilități locomotorii, ceea ce împiedică integrarea
socială a acestora. Totuşi, trebuie să remarcăm interesul
şi deschiderea manifestate de unii reprezentanți ai
instituțiilor evaluate în ceea ce privește efectuarea
schimbărilor necesare în vederea asigurării accesului
persoanelor cu dizabilități locomotorii în instituțiile
publice.
Limitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la spaţiile
publice, infrastructură socială, economică, culturală,
etc., presupune o încălcare gravă a drepturilor omului.
Studiul denotă o situaţie dramatică în asigurarea
mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi, pe de o parte, şi
pe de altă parte vine cu recomandări de îmbunătăţire
a infrastructurii în baza standardelor în vigoare. Mai
mult ca atât, aspectele legislative menţionate în raport
vin să pună în evidenţă cadrul operaţional de realizare
a schimbărilor în favoarea persoanelor cu dizabilităţi,
inclusiv a mecanismelor de determinare a instituţiilor
vizate pentru a facilita accesul în locurile publice.
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2. Analiza actelor normative a Republicii Moldova ce se referă
la accesul persoanelor cu dizabilități la infrastructură și
respectarea drepturilor lor la acces și participare
NOȚIUNI Generale
Persoanele cu dizabilităţi sunt o categorie de populaţie
care necesită crearea condiţiilor speciale pentru integrarea lor în societate. La moment acestea au un statut
evident dezavantajat faţă de alte categorii de persoane.
În linii generale, conform legislației Republicii Moldova,
persoanele cu dizabilități se bucură de protecţie socială și
toate drepturile fundamentale ale omului. Însă mai există discrepanţe la nivel de implementare a prevederilor
legale. Astfel prin acest raport a fost efectuată o analiză
comparativă a legislației din domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilități a României și a Republicii Moldova.
Persoană cu dizabilităţi locomotorii – persoană (adult
sau copil) cu limitarea permanentă a funcţiei locomotorii, manifestată prin pierderea sau reducerea posibilităţii
de mişcare1.
Cadrul legislativ cu privire la drepturile persoanelor cu
dizabilităţi este neuniform din punctul de vedere al definiţiilor şi al termenilor cu referire la dizabilitate2. Trebuie de remarcat din start că legislaţia actuală a Republicii
Moldova utilizează un şir de termeni şi noţiuni, la care în
mod general se referă persoanele cu dizabilităţi sau care
1
Hotărîrea Guvernului 567/26.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice;

Lege 169/09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor
cu dizabilităţi (2010-2013);
2

6

în mod direct ori indirect înseamnă persoane cu dizabilităţi. Aceste noţiuni sunt utilizate în diferite acte normative care reglementează cele mai variate aspecte legale
ale vieţii şi societăţii, iar uneori, chiar mai multe noţiuni
diferite în textul unui singur act normativ.
Pentru scopurile prezentului raport, va fi utilizată o singură noţiune, care este utilizată recent tot mai des în mod
oficial - “persoane cu dizabilităţi” – indiferent de faptul
că actul normativ invocat, va utiliza un alt termen, care,
de fapt, poate fi echivalat din punct de vedere juridic cu
noţiunea de “persoane cu dizabilităţi”.
Astfel, în continuare, este prezentată drept exemplu, lista
de noţiuni utilizate de legislaţie (inclusiv cu menţionarea
în context a calităţii specifice):
 persoană cu dezabilităţi3; persoană cu dizabilităţi4;
persoană cu dizabilitate;

3
Lege 1163/24.04.97 Codul fiscal, art. 283; Hotărîrea Guvernului 655/08.09.2011 cu
privire la aprobarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului, p. 21; Hotărîrea
Guvernului 1011/27.12.2011 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru
ocuparea forţei de muncă pe anul 2012, p.6.1; Hotărîrea Guvernului 1009/26.12.2011 cu
privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea
Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului, p. 12;

Hotărîrea Guvernului 655/08.09.2011 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului, p. 22; Hotărîrea Guvernului 81/15.02.2011 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2011, p.6.1;
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 persoană cu dizabilități5; persoană cu desabilităţi6;
persoană cu disabilitate (invaliditate) de gradul I, II
sau III; persoană cu dizabilități (invalid)7; persoană
cu dizabilități ale aparatului locomotor8;

 invalid; invalid de gradul I, II, şi III; invalid de grupele I, II şi III; invalid de muncă de grupele I, II şi
III; invalid din copilărie; invalid de război; invalid de
război de grupele I, II şi III;

 persoane invalide9; persoane care au devenit invalide; persoane cu semne de invaliditate;

 persoană asimilată cu invalizii de război; persoană
egalată cu invalizii de război; persoană echivalată invalizilor;

5
Hotărîrea Guvernului 453/16.06.2011 cu privire la planurile de înmatriculare în anul
2011 în învăţămîntul superior, mediu de specialitate şi secundar profesional, p.2; Hotărîrea Guvernului 410/04.04.2003 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale “Educaţie
pentru toţi”; Hotărîrea Guvernului 372/06.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate
persoanelor în vîrstă şi celor cu disabilităţi, p.1; Hotărîrea Guvernului 691/17.11.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al
acestuia, p.2; Legea 547/25.12.2003 asistenţei sociale, art. 1, 7; Lege 295/21.12.2007 pentru
aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, p.4.4.1;
6
Hotărîrea Guvernului 1121/14.10.2004 pentru aprobarea procedurii de antrenare a
şomerilor la lucrările publice, p.7;
7
Hotărîrea Guvernului 1500/31.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului - tip cu privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu disabilităţi;

Hotărîrea Guvernului 1268/21.11.2007 cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor;
8

Legea 270/23.12.2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012; Lege 169/09.07.2010
pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013);
Lege 158/04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Lege
133/13.06.2008 cu privire la ajutorul social; Lege 170/19.07.2007 privind statutul ofiţerului
de informaţii şi securitate; Lege 156/06.07.2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de
alternativă); Lege 131/07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier; Lege 271/27.06.2003 cu
privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale; Lege 190/08.05.2003 cu privire la veterani; Lege 154/28.03.2003 Codul muncii al Republicii Moldova; Lege 102/13.03.2003
privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă; Lege 1245/18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
Lege 1104/06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei; Lege 121/03.05.2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de
populaţie; Lege 1316/26.10.2000 Codul familiei; Legea 1150/20.07.2000 serviciului în organele vamale; Lege 1149/20.07.2000 Codul vamal al Republicii Moldova; Legea 1024/02.06.2000
cetăţeniei Republicii Moldova; Lege 933/14.04.2000 cu privire la protecţia socială specială
a unor categorii de populaţie; Legea 920/12.04.2000 bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2000; Lege 499/14.07.99 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni;
Lege 156/14.10.98 privind pensiile de asigurări sociale de stat; Lege 1585/27.02.98 cu privire
la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală; Lege 1540/25.02.98 privind plata pentru poluarea mediului; Lege 1163/24.04.97 Codul fiscal; Lege 619/31.10.95 privind organele securităţii
statului; Legea 411/28.03.95 ocrotirii sănătăţii; Lege 338/15.12.94 privind drepturile copilului; Lege 271/09.11.94 cu privire la protecţia civilă; Legea 1544/23.06.93 asigurării cu pensii a
militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne;
Legea 1324/10.03.93 privatizării fondului de locuinţe; Legea 1216/03.12.92 taxei de stat; Lege
909/30.01.92 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl; Lege 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor; Lege 806/12.12.91
cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne; Lege
218/24.10.2008 Codul contraventional al Republicii Moldova;
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 invalid cu dizabilităţi fizice, psihice şi mixte;
 persoană handicapată; persoană cu handicap; persoană cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt;
persoană cu handicap locomotor;
 persoană cu mobilitate redusă10; persoană cu infirmitate; persoană cu infirmitate de muncă; persoană
inaptă pentru muncă; persoană incapabilă de muncă; persoană declarată incapabilă;
 copil invalid; copil invalid cu severitatea I, II, III11;
 copil handicapat; copil cu handicap fizic sau mintal;
copil cu handicap fizic sau psihic;
 copil cu dezabilităţi; copil cu dizabilități12; copil cu
dizabilități lejere; copil cu dizabilități fizice sau mintale; copil şi tânăr cu dizabilități mintale; copil inadaptat social (cu dizabilități)13;
 copil cu necesităţi speciale; copil cu cerinţe educaţionale speciale;
 copil asistat instituţional; copil ce beneficiază de asistenţă instituţionalizată; copil instituţionalizat;
10
Hotărîrea Guvernului 1034/16.10.2000 privind aprobarea Programului Naţional de
Facilitare a Transporturilor Aeriene;
11

Legea 499/14.07.99 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni;

Hotărîrea Guvernului 1479/25.12.2008 privind aprobarea Standardelor minime
de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă; Hotărîrea Guvernului
1730/31.12.2002 despre aprobarea Programului-pilot “Copiii cu disabilităţi”, cap.V;
12

Hotărîrea Guvernului 450/28.04.2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate
privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar, p.12;

13
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 copil cu retenţie în dezvoltarea psihică;
 copil cu deficienţe; copil cu deficienţe fizice şi/sau
psihice14; copil cu deficienţe fizice, senzoriale, mintale; copil cu deficienţe mintale şi fizice; copil cu deficienţe severe fizice şi psihice; copil cu defecte fizice sau
deficienţe mintale;
 copil în dificultate15; copil aflat în dificultate16;
 persoane vulnerabile17; categorii speciale sau vulnerabile de populaţie18; păturile socialmente vulnerabile19; indivizi care fac parte din grupuri vulnerabile20;
Cu toate acestea, prin adoptarea a două legi recente, Legii 166/09.07.2010 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor
cu Dizabilităţi şi Legii 169/09.07.2010 pentru aprobarea
Strategiei de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi (2010–2013), precum şi desfăşurarea procesului de
adoptare a proiectului Legii privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi, Republica Moldova s-a
lansat într-un proces de uniformizare a termenilor, care
treptat, prin ajustarea respectivă a restului actelor normative, va uniformiza aceşti termeni în totalitate, şi va
exclude atît ambiguităţile, cît şi termeni diferiţi pentru
unul şi acelaşi concept juridic.
14
Hotărîrea Guvernului 410/04.04.2003 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale
“Educaţie pentru toţi”, p.8;
15
Hotărîrea Guvernului 727/16.06.2003 despre aprobarea Strategiei naţionale privind
protecţia copilului şi familiei, p.15;
16
Hotărîrea Guvernului 523/11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, p. 42;
17
Hotărîrea Guvernului 481/10.05.2006 cu privire la aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, p.23;

Serviciul Grăniceri - Ordin nr.233 din 13.06.2008 cu privire la aprobarea Codului de
etică şi deontologie a grănicerului, p.19;
18

După cum am menţionat mai sus, pentru scopurile prezentului raport, în calitate de autor, vom utiliza noţiunea
de “persoane cu dizabilităţi”, cu toate că termenul cel mai
răspîndit și utilizat în legislaţia Republicii Moldova este
“invalid”. În continuare, vom prezenta cîteva definiţii
date de legislaţie în privinţa acestor termeni.
“Invalid” este considerată persoana care, în legătură cu
limitarea activităţii vitale ca urmare a defectelor fizice
sau mintale, are nevoie de asistenţă şi protecţie socială.
Limitarea activităţii vitale a persoanei îşi găseşte expresia
în pierderea totală sau parţială a capacităţii sau a posibilităţii de autoservire, de plasare, orientare, comunicare,
de a-şi controla comportarea şi de a practica activităţi de
muncă21.
Persoană cu dizabilități (invalid) - persoana care şi-a
pierdut capacitatea de muncă din cauza unei boli obişnuite, unui accident de muncă sau unei boli profesionale,
fapt, confirmat de către Consiliul de Expertiză Medicală
a Vitalităţii, prin stabilirea gradului de dizabilitate (invaliditate) I, II sau III.22 Această definiţie este utilizată de
către Ministerele Sănătăţii şi Protecţiei Sociale în unele
acte ale sale.23
Persoană cu mobilitate redusă (Person with disabilities) orice persoană a cărei mobilitate este redusă atunci când
utilizează transportul aerian, ca urmare a unei incapacităţi fizice (senzoriale sau locomotore), deficienţe intelectuale, boli, vârstă sau orice alte cauze de incapacitate şi
a cărei situaţie necesită o atenţie deosebită şi o adaptare
a serviciilor de deservire, oferite tuturor pasagerilor, la
necesităţile acestor persoane.24
21

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 2;

Hotărârea Guvernului 1500/31.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului - tip cu
privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vârstă şi persoane cu disabilităţi;
22

19

Hotărîrea Guvernului 1020/29.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medicosanitare;

23
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale Ordin nr.32 din 09.06.2003 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la evidenţa şi distribuirea biletelor de reabilitare medicală persoanelor în vârstă şi cu disabilităţi;

20
Hotărîrea Guvernului 481/10.05.2006 cu privire la aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, p.15;

24
Hotărârea Guvernului 1034/16.10.2000 privind aprobarea Programului Naţional de
Facilitare a Transporturilor Aeriene;
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DE CE ESTE IMPORTANTĂ
ACCESIBILITATEA?
Problema privind accesibilitatea la infrastructură pentru
persoanele cu dizabilităţi locomotorii, este în continuă
creştere, astfel încît ea necesită a fi abordată cît mai curînd. Altfel, pe viitor autorităţile vor fi constrînse de resurse financiare şi de timp limitate, ceea ce este necesar
pentru soluţionarea acestor probleme.
Analiza datelor statistice pentru ultimii ani remarcă tendinţa de creştere permanentă atît a numărului de persoane cu dizabilităţi, cît şi a indicelui de invaliditate25.
Ponderea numărului persoanelor cu dizabilităţi în populaţia stabilă şi cea ocupată în Republica Moldova a crescut constant pe parcursul anilor 2008-2010, reprezentînd 5,0% (2008 – 4,8%, 2009 – 5,0%) şi, respectiv, 15,7%
(2008 – 13,8%, 2009 – 14,9%). Numărul persoanelor cu
grad de invaliditate, ca rezultat al unei boli obişnuite,
deţine ponderea cea mai mare de 74,0% (2008, 2009 –
73,9%) din numărul total al persoanelor cu dizabilităţi,
după care urmează ponderea numărului invalizilor din
copilărie 13,9% (2008 – 14,0%, 2009 – 13,7%) şi cea a
copiilor invalizi 8,4% (2008 – 8,2%, 2009 – 8,6%)26.
Este important faptul că, nivelul insuficient al incluziunii
sociale din cauza lipsei condiţiilor de muncă ajustate la
nevoile specifice ale persoanelor, a programelor speciale de integrare a persoanelor cu dizabilităţi, a fost recunoscut un factor de influenţă directă şi indirectă asupra
fenomenelor demografice. Statul a recunoscut faptul că,
o importanţă deosebită trebuie acordată obiectivelor de
bază ce constau în suportul persoanelor cu dizabilităţi,
cel mai vulnerabil contingent al populaţiei supus riscului
excluziunii sociale. Reformarea politicii statului în do-

meniul dizabilităţii este un proces în plină desfăşurare,
fiind aprobată deja Legea nr.166 din 9 iulie 2010 pentru
ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi Legea nr.169
din 9 iulie 2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune
socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013), ce formulează priorităţile în domeniul armonizării sistemului
de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi cu standardele europene şi prevederile Convenţiei menţionate.
În acest scop va fi necesară asigurarea şanselor egale şi
a accesului la resursele de educaţie incluzivă, tehnologii
noi, servicii medicale, sociale şi de recuperare calitativă,
activităţi sportive, bunuri şi servicii de consum pentru
persoanele cu dizabilităţi. Abordările problemelor persoanelor cu dizabilităţi urmează a fi orientate spre convergenţa acţiunilor pentru incluziunea socială şi creşterea nivelului de dezvoltare umană, ca strategii ce se consolidează şi se completează reciproc27.
Statul a recunoscut, de asemenea faptul că, necorespunderea infrastructurii instituţiilor de educaţie cerinţelor
specifice de acces al copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi:
lipsa rampelor de acces, a ieşirilor largi, lifturilor, grupurilor sanitare adaptate, echipamentelor adecvate etc.,
constituie o listă de probleme de bază în factorii de ordin
instituţional, care determină şi accentuează excluderea
copiilor, tinerilor şi adulţilor din sistemul educaţional,
iar implementarea inadecvată, la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale şi a furnizorilor de servicii
educaţionale, a cadrului normativ adoptat – constituie
un factor de ordin normativ28.
Analizînd aspectele ce influenţează negativ incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, au fost evidenţiate mai multe dificultăţi:

25

Lege 169/09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor
cu dizabilităţi (2010-2013);

27
Hotărîrea Guvernului 768/12.10.2011 cu privire la aprobarea Programului naţional
strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025), p.36,
72-76;

26
Hotărîrea Guvernului 768/12.10.2011 cu privire la aprobarea Programului naţional
strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025), art. 30;

28
Hotărîrea Guvernului 523/11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, p.28-29, 32;
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 lipsa unei politici unificate şi a unui cadru legal coerent în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu
dizabilităţi;
 neracordarea cadrului legal naţional la standardele
europene şi la cele internaţionale în domeniul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 accesul limitat al persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială29;
În Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 20112014, la capitolul I. Edificarea statului de drept, comp.
A. Protecţia drepturilor omului, în calitate de obiectiv a
fost stabilită redresarea situaţiei în domeniile drepturilor
omului considerate problematice pentru Republica Moldova (eradicarea torturii şi a altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante; libertatea individuală şi securitatea persoanei; eliminarea traficului de fiinţe umane
şi a violenţei în familie; accesul liber la justiţie şi dreptul
la un proces echitabil; dreptul la libera exprimare şi accesul la informaţie; asigurarea drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi etc30.

29
Lege 169/09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor
cu dizabilităţi (2010-2013);
30
Hotărîrea Guvernului 179/23.03.2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al
Guvernului pentru anii 2011-2014
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2. Analiza actelor normative a Republicii Moldova și România ce se referă la accesul persoanelor cu dizabilități la infrastructură și respectarea drepturilor lor la acces și participare

NORME GENERALE PRIVIND
ACCESUL LA INFRASTRUCTURĂ ŞI
PARTICIPARE LA VIAȚA SOCIALĂ
Constituţia Republicii Moldova stabileşte că: “Persoanele handicapate beneficiază de o protecţie specială din
partea întregii societăţi. Statul asigură pentru ele condiţii
normale de tratament, de readaptare, de învăţămînt, de
instruire şi de integrare socială”.31
Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi
cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate
au reglementările internaţionale.32
Astfel, printr-o serie de angajamente internaţionale, Republica Moldova a garantat dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces şi participare în societate. Mai mult ca
atît, Constituţia a consfinţit ca parte a legislaţiei Republicii Moldova inclusiv toate prevederile ce ţin de drepturile persoanelor cu dizabilităţi ce se conţin în tratatele,
convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
Prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului33 a fost
declarată recunoaşterea faptului că toate fiinţele umane
se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt
înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii. Fiecare persoană poate beneficia de toate drepturile şi de toate
31

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, art. 51;

32

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, art. 4;

din 10.12.1948, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului
217/28.07.90 cu privire la aderarea R.S.S. Moldova la Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului şi ratificarea pactelor internaţionale ale drepturilor omului;
33

libertăţile proclamate, fără nici o deosebire, în special de
rasă, de culoare, de sex, de limbă, de religie, de opinie
politică sau de orice altă opinie, de origine naţională sau
socială, de avere, de naştere sau decurgând din orice altă
situaţie. Pe lângă aceasta, nu se va face nici o deosebire
bazată pe statutul politic, juridic sau internaţional al ţării
sau al teritoriului de care aparţine o persoană, fie această
ţară sau teritoriu independent, sub tutelă, neautonome
sau supuse unei limitări oarecare a suveranităţii.
Articolul 25 din această Declaraţie consfinţeşte dreptul
oricărei persoane la un nivel de viaţă corespunzător asigurării sănătăţii sale, bunăstării proprii şi a familiei, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare, are dreptul
la asigurare socială în caz de şomaj, de boală, de invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în alte cazuri de pierdere a
mijloacelor de subzistenţă ca urmare a unor împrejurări
independente de voinţa sa. Mama şi copilul având dreptul la ajutor şi la ocrotire specială.
Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului34 prevede angajamentul statelor să respecte drepturile
care sunt enunţate în Convenţie şi să le garanteze tuturor
copiilor care ţin de jurisdicţia lor, fără nici o distincţie, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie a copilului sau a părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, de originea lor naţională, etnică sau
socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor, de
naşterea lor sau de altă situaţie. Asemenea prevederi sunt
detaliate şi în alte convenţii cum ar fi Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei35.
Unele convenţii ca Convenţia nr. 111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercită34
din 20.11.1989, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului
408/12.12.90 despre aderarea R.S.S. Moldova la Convenţia internaţională cu privire la
drepturile copilului;
35
din 18.12.1979, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului
87/28.04.94 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra eliminării tuturor
formelor de discriminare faţă de femei;
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rii profesiei36 obligă statul membru să adopte o politică
naţională care să urmărească promovarea, prin metode
adaptate condiţiilor şi uzanţelor naţionale, a egalităţii de
posibilităţi şi de tratament în materie de ocupare a forţei
de muncă şi exercitare a profesiei, în scopul eliminării
oricăror discriminări. Concomitent, măsurile speciale
de protecţie sau de asistenţă prevăzute pentru copii cu
dizabilități nu sunt considerate discriminări.
Conform Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile
copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub vârsta
de 18 ani, cu excepţia cazurilor când, în baza legii aplicabile
copilului, majoratul este stabilit sub această vârstă (Codul
Civil al Republicii Moldova prevede că persoana sub 18 ani
dobîndeşte prin căsătorie capacitate deplină de exerciţiu,
iar persoana care a atins vîrsta de 16 ani poate fi recunoscută ca avînd capacitate de exerciţiu deplină dacă lucrează
în baza unui contract de muncă sau practică activitate de
întreprinzător)37. Convenţia conţine prevederi speciale destinate copilului cu dizabilităţi. Astfel art. 23 prevede că statele părţi recunosc “copilul cu dizabilităţi mintale sau fizice
trebuie să se bucure de o viaţă plină şi decentă, în condiţii
care să îi garanteze demnitatea, să îi promoveze autonomia
şi să îi faciliteze participarea activă la viaţa colectivităţii”.
Statele părţi recunosc dreptul copilului cu dizabilităţi de
a beneficia de îngrijiri speciale şi încurajează şi asigură, în
măsura resurselor disponibile, la cerere, copiilor handicapaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute şi celor care îi au
în grijă, un ajutor adaptat situaţiei copilului şi situaţiei părinţilor sau a celor care îl îngrijesc.
Norme şi prevederi similare cu titlu de declaraţii/angajamente se conţin şi în:
1. Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa38;
36
din 25.06.1958, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului
593/26.09.95 pentru ratificarea unor convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
37

Legea 1107/06.06.2002 Codul civil, art. 20;

din 01.08.1975, la care a aderat Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului
707/10.09.91 privind aderarea Republicii Moldova la instrumentele juridice internaţionale referitoare la drepturile omului;
38
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2. Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte,
şi Republica Moldova, pe de altă parte39;
3. Carta Socială Europeană – revizuită40;
4. Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentanţilor Statelor participante la C.S.C.E.41
De asemenea, unele documente internaţionale specializate, acordă o atenţie deosebită subiecţilor de interes al
documentului în cazul în care aceşti subiecţi sunt persoane cu dizabilităţi.
Spre exemplu:
 Convenţia nr. 181 cu privire la agenţiile private de
ocupare42;
 Convenţia privind statutul refugiaţilor43;
 Convenţia privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor
umane44;
Republica Moldova, de asemenea este parte şi la unele
acorduri cu caracter regional, ce rezultă din faptul că Republica Moldova este parte a unor tendinţe şi procese de
integrare la nivelul CSI:
39
din 28.11.1994, ratificat de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului
627/03.11.95 pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile
Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte;
40
din 03.05.1996, ratificată de Republica Moldova prin Legea 484/28.09.2001 pentru
ratificarea parţială a Cartei sociale europene revizuite;
41
din 19.01.1989, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului
707/10.09.91 privind aderarea Republicii Moldova la instrumentele juridice internaţionale referitoare la drepturile omului;
42
din 19.06.1997 ratificată de Republica Moldova prin Legea 482/28.09.2001 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 181 privind agenţiile private
de ocupare a forţei de muncă;
43
din 28.07.1951, la care Republica Moldova a aderat prin Legea 677/23.11.2001 pentru
aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor;
44
din 23.06.1975, ratificată de Republica Moldova prin Legea 480/28.09.2001 pentru
ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 142 privind orientarea
profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane;
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a. Acordul CSI de colaborare privind soluţionarea problemelor invalidităţii şi invalizilor45;
b. Acordul CSI privind protecţia socială şi ocrotirea
sănătăţii cetăţenilor care au fost supuşi acţiunii radiaţiei în urma catastrofei de la Cernobîl şi a altor catastrofe şi avarii radiante, precum şi a experienţelor
nucleare46;
c. Acord cu privire la recunoaşterea reciprocă a înlesnirilor şi garanţiilor acordate participanţilor şi invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, participanţilor la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state,
familiilor militarilor căzuţi în luptă47.
Menţionăm faptul că, dacă tratatul internaţional parte a
căreia este Republica Moldova stabileşte alte norme decât
cele prevăzute de Legea privind protecţia socială a invalizilor, atunci se aplică normele tratatului internaţional48.
Constituţia Republicii Moldova conţine prevederi speciale destinate persoanelor cu dizabilități doar în partea
ce ţine de dreptul la asistenţă şi protecţie socială. Astfel
statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă
un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile
sociale necesare. Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz
de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în
celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă,
45
din 12.04.1996, ratificat de Republica Moldova prin Legea 1377/10.10.2002 pentru
ratificarea Acordului de colaborare privind soluţionarea problemelor invalidităţii şi ale
invalizilor;
46
din 09.09.1994, ratificat de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului
398/16.03.95 pentru ratificarea Acordului privind protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii
cetăţenilor care au fost supuşi acţiunii radiaţiei în urma catastrofei de la Cernobîl şi altor
catastrofe şi avarii radiante, precum şi a experienţelor nucleare, în vigoare pentru Republica Moldova din 11.08.1995;

din 15.04.1994, ratificat de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului
433/19.04.95 pentru ratificarea Acordului privind recunoaşterea reciprocă a înlesnirilor
şi garanţiilor acordate participanţilor şi invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, participanţilor la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuţi
în luptă, în vigoare pentru Republica Moldova din 07.08.1996;
47

48

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 5;

în urma unor împrejurări independente de voinţa lor.49
Concomitent mai multe articole din Constituţie accentuează rolul statului în protecţia copilului şi a familiei.
Legea cu privire la drepturile copilului50 reiterează de
fapt garanţiile asumate de către Republica Moldova prin
ratificarea Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile copilului. Concomitent, art. 10 din Legea cu privire
la drepturile copilului ”accentuiază dreptul la instruire a
copiilor cu dizabilităţi fizice sau mintale în şcoli speciale”.
Art. 11 consfinţeşte că participarea la muncă a copiilor
invalizi şi a copiilor cu handicap fizic sau mintal se realizează prin crearea de către stat a unei reţele adecvate
de întreprinderi şi servicii. În art. 24, Statul garantează
copiilor invalizi şi copiilor cu handicap fizic sau mintal
asistenţă medicală gratuită, ajutor psihologic special, instruire generală şi profesională, plasare în câmpul muncii potrivit capacităţilor, resocializare pentru a se putea
bucura de o viaţă decentă în condiţii care să le faciliteze
participarea activă la viaţa socială. Legea ocrotirii sănătăţii51 reflectă politica statului în acest domeniu.
Prin intermediul unor tentative precedente, Republica
Moldova a încercat să reglementeze problema accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi, însă cu un succes minimal, avînd în vedere lipsa normelor speciale de reglementare şi de control.
Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006),52, printre obiectivele sale principale ale
asistenţei sociale, a stabilit: dezvoltarea şi implementarea
unor programe specifice, cum ar fi protecţia copiilor şi
familiei, protecţia persoanelor cu dizabilități53.
49

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, art. 47;

50

Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului;

51

Legea nr. 411 din 28.03.95 ocrotirii sănătăţii;

Legea nr. 398 din 02.12.2004 privind aprobarea Strategiei de Creştere Economică şi
Reducere a Sărăciei (2004-2006)
52

53
Legea nr. 398 din 02.12.2004 privind aprobarea Strategiei de Creştere Economică şi
Reducere a Sărăciei (2004-2006), p. 552;
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În scopul dezinstituţionalizării copiilor, a persoanelor cu
dizabilități şi a celor de vârstă înaintată a fost stabilită sarcina dezvoltării serviciilor sociale acordate în cadrul comunităţii, ceea ce ar permite menţinerea grupurilor de persoane
aflate în situaţii de risc în familia sau comunitatea respectivă
prin: (re)integrarea în comunitate cu sprijinul serviciilor sociale existente şi cu asistenţa lucrătorilor sociali54.

Statul garantează copiilor invalizi şi copiilor cu handicap fizic sau mental, inclusiv şi dreptul la resocializare
pentru a se putea bucura de o viaţă decentă în condiţii
care să le faciliteze participarea activă la viaţa socială58.
Participarea la muncă a copiilor invalizi şi a copiilor cu
handicap fizic sau mental se realizează prin crearea de
către stat a unei reţele adecvate de servicii59.

Cu toate acestea, fără un cadru normativ exigent şi explicit, în suportul strategiei menţionate, ulterior Guvernul a
totalizat rezultatele implementării Programului naţional
de protecţie, reabilitare şi integrare socială a persoanelor
cu handicap pentru anii 2000-2005, unde a recunoscut
dimensiunea problemei în cîteva rînduri55:

Necesitatea de asigurare a accesului şi participării persoanelor cu dizabilităţi este uneori solicitată în mod indirect şi de alte normative, care nu vizează acest domeniu
în mod direct. Spre exemplu statul şi-a stabilit în calitate
de unul din obiective, asigurarea drepturilor migranţilor
şi solicitanţilor de azil, şi anume:

 mai există probleme în ceea ce priveşte crearea rampelor
la blocurile locative, unele instituţii publice şi private.

 Elaborarea programelor speciale de reintegrare a categoriilor vulnerabile, cum ar fi: copii, femei singure,
persoane cu dizabilităţi etc.

 rămâne la un nivel inadecvat asigurarea accesului la
infrastructura socială, precum şi sensibilizarea societăţii asupra problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.
Desigur că legislaţia conţine şi unele norme care nu reglementează în mod direct problema accesibilităţii, însă
care nu sunt suficiente pentru adoptarea unor decizii în
acest sens de către persoanele sau organele de stat responsabile. Spre exemplu, statul stabileşte pentru invalizi
garanţii suplimentare în vederea realizării drepturilor şi
a intereselor lor legitime56, iar în scopul asigurării eficiente a protecţiei sociale a persoanelor cu handicap a fost
creat Consiliul Guvernamental pentru problemele Persoanelor cu Handicap57.

 Asigurarea standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil, inclusiv pentru persoane cu nevoi
speciale (minori neînsoţiţi, victime ale torturii, persoane cu dizabilităţi, femei singure).60

54
Legea nr. 398 din 02.12.2004 privind aprobarea Strategiei de Creştere Economică şi
Reducere a Sărăciei (2004-2006), p. 556;
55
Hotărârea Guvernului 175/17.02.2006 cu privire la realizarea Programului naţional de
protecţie, reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu handicap pentru anii 2000-2005,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1153 din 16 noiembrie 2000;
56

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 3;

57
Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 07.06.2006 Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentelor de activitate a consiliilor şi a comisiei instituite prin Hotărîrea Guvernului
nr.106 din 30 ianuarie 2006;
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58

Legea 338/15.12.94 privind drepturile copilului, art. 24;

59

Legea 338/15.12.94 privind drepturile copilului, art. 11;

Hotărîrea Guvernului 655/08.09.2011 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale în
domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), p. 21-22;
60

2. Analiza actelor normative a Republicii Moldova și România ce se referă la accesul persoanelor cu dizabilități la infrastructură și respectarea drepturilor lor la acces și participare

PREVEDERI SPECIALE PRIVIND
ACCESIBILITATEA
Organele centrale ale puterii de stat şi ale administraţiei
de stat şi organele autoadministrării locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile creează condiţii persoanelor cu dizabilităţi (inclusiv celor ce utilizează un scaun
rulant) pentru accesul liber la casele de locuit, la clădirile şi construcţiile publice şi de producţie, la folosirea
liberă a transportului în comun şi a comunicaţiilor de
transport, a mijloacelor de telecomunicaţii şi de informare, pentru orientarea şi deplasarea liberă. “Proiectarea
şi construirea centrelor populate, formarea cartierelor
de locuit, elaborarea soluţiilor de proiect, construcţia şi
reconstrucţia clădirilor, instalaţiilor, complexelor şi comunicaţiilor, precum şi elaborarea şi producerea mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicaţii şi de
informare fără amenajarea acestor obiective şi mijloace
pentru accesul la ele şi folosirea de ele a invalizilor nu se
admite61”.
Accesele pietonale trebuie să fie executate astfel încît să
permită circulaţia persoanelor cu handicap locomotor şi
celor care folosesc mijloace de deplasare speciale.62
Pietoni se consideră şi persoanele ce se deplasează în
cărucioare pentru invalizi fără motor, cei care duc cărucioare pentru copii sau persoane cu dizabilităţi. Persoanele care rulează în cărucioarele pentru invalizi, în lipsa
trotuarelor, pistelor pentru pietoni şi acostamentelor, se
pot deplasa pe marginea dreaptă a carosabilului, fără să
stînjenească circulaţia vehiculelor, dînd dovadă de prudenţă sporită63.
61

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 7-8;

Hotărîrea Guvernului nr. 5/05.01.98 cu privire la aprobarea Regulamentului general
de urbanism, p.84;
62

Hotărârea Guvernului 357/13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului
circulaţiei rutiere, p.113;
63

Autorităţile publice locale (după inventarierea clădirilor
publice din teritoriul administrat în scopul constatării
posibilităţilor de accesibilizarea lor pentru persoanele
cu dizabilităţi, în special pentru cei ce utilizeză un scaun rulant) sînt obligate să fixeze termene de executare de
către persoanele fizice şi juridice (proprietari de clădiri
şi de către arendaşii de încăperi) a lucrărilor de dotare a
clădirilor cu dispozitive, care să asigure accesul în ele a
persoanelor cu dizabilități locomotorii. Se va stipula în
mod obligatoriu în certificatele de urbanism, acordate
pentru proiectarea clădirilor publice, blocurilor locative, precum şi pentru reconstrucţia celor existente (cu
excepţia caselor individuale), indiferent de forma lor de
proprietate, exigenţele privind asigurarea accesului în ele
a persoanelor cu mobilitate redusă. De asemenea, autorităţile publice locale nu vor elibera Autorizaţii de construire a obiectelor, în a căror documentaţie de proiect nu se
prevede asigurarea accesului persoanelor cu handicap, şi
să nu permită recepţia acestor obiecte fără amenajarea
locurilor de acces. Autorităţile publice locale sînt obligate să asigure dotarea cu mijloace de orientare a tuturor
căilor de trafic, locurilor de trecere, intersecţiilor, pasajelor supra şi subterane şi staţiilor transportului public.64
Întreprinderile farmaceutice se asigură cu căi de acces
pentru invalizi.65
Mijloacele de transport, telecomunicaţii şi de informare
existente şi alte obiective ale infrastructurii sociale trebuie să fie amenajate în aşa fel pentru ca persoanele cu dizabilităţi să aibă acces la ele şi să se folosească de acestea
în modul şi în condiţiile stabilite respectiv de organele
centrale ale puterii de stat şi ale administraţiei de stat şi
de organele autoadministrării locale cu participarea reprezentanţelor organizaţiilor obşteşti ale invalizilor. În
cazurile în care obiectivele menţionate nu pot fi amena64
Dispoziţia Guvernului 26/20.07.2001 cu privire la protecţia, reabilitarea şi integrarea
socială a persoanelor cu handicap;
65
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale Hotărâre nr. 11 din 29.09.2005 cu privire la
aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice “Privind
amplasarea, dotarea şi exploatarea întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice”;
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jate pentru accesul invalizilor, întreprinderile, instituţiile
şi organizaţiile respective trebuie să elaboreze şi să înfăptuiască măsurile necesare care să asigure satisfacerea
necesităţilor invalizilor66.
Organele autoadministrării locale sînt obligate să asigure
invalizilor condiţiile necesare pentru accesul la instituţii
de culturalizare, la amenajări sportive, pentru practicarea
culturii fizice şi sportului, precum şi să pună la dispoziţie
inventarul sportiv special67.
Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”, şi-a asumat angajamentul de a ţine cont de necesităţile specifice ale persoanelor cu handicap68.
Încăperile de locuit, ocupate de către invalizi sau de către
familii care au în competenţa lor o persoană cu dizabilitate, trebuie să fie utilate cu mijloace şi dispozitive speciale,
în conformitate cu programul individual de reabilitare a
invalidului. Utilarea încăperilor de locuit menţionate se
înfăptuieşte de către organele autoadministrării locale,
de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile în administrarea cărora se află fondul locativ. Utilarea caselor
de locuit individuale are loc în modul stabilit de organele
autoadministrării locale cu participarea reprezentanţilor
organizaţiilor obşteşti ale invalizilor69.

de jos, iar celor care au apartamente la etajele de sus li
se schimbă cu spaţiu locativ la etajele de jos. Încăperile
de locuit acordate invalizilor trebuie să corespundă cerinţelor tehnice-sanitare, determinate în conformitate cu
starea sănătăţii invalizilor. În aceste scopuri statul alocă
investiţii capitale. Persoanelor nevăzătoare de grupa I şi
II, celor cu dereglări ale aparatului locomotor li se acordă
dreptul de a-şi construi garaj în aproprierea locului de
trai70.
Invalizilor, şi persoanelor ce suferă de alte boli grave încăperile de locuit li se acordă, de regulă, la etaje de jos sau
în case cu ascensor.71
Sediile secţiilor de votare se stabilesc, de regulă, în sediile
aflate în proprietate publică şi se amenajează astfel încît
să faciliteze accesul în ele al persoanelor în vîrstă şi cu
dizabilităţi72.

La repartizarea încăperilor de locuit, organele autoadministrării locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile
ţin cont de necesităţile invalizilor în ce priveşte repartizarea pentru aceştia a încăperilor de locuit în apropierea
locului lor de muncă, a locului de trai al rudelor lor şi
a instituţiilor de reabilitare. Persoanelor cu dizabilităţi,
conform indicaţiilor medicale şi ţinându-se seama de
doleanţele acestora, li se oferă încăperi de locuit la etajele
66

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 9;

67

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 13;

Hotărârea Guvernului 10/09.01.2002 privind aprobarea Strategiei poştale a Republicii
Moldova până în anul 2004 şi includerea sectorului poştal în lista priorităţilor economiei
naţionale

68

69

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 10;
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70

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 11;

71

Codul cu privire la locuinţe, adoptat la 03.06.83, art. 44;

72

Legea 1381/21.11.97 Codul electoral, art. 29;

2. Analiza actelor normative a Republicii Moldova și România ce se referă la accesul persoanelor cu dizabilități la infrastructură și respectarea drepturilor lor la acces și participare

ACCESUL LA INFRASTRUCTURA
Problema accesului și participării persoanelor cu diza
bilități, nu vizează doar accesul în clădiri, ci și la infrastructură, precum și diferite mijloace de suport și adaptare
la mediu. În această privință, legislația Republicii Moldova
este mult mai modestă, din conținutul actelor normative
lipsind cu desăvîrșire careva reglementări directe și exhaustive ce țin de necesitatea instalării sau existenței unor
bare de susținere și/sau suport, wc-uri adaptate, încăperi și
intrări adaptate, căi de acces și de urgență adaptate, etc.
Principiul accesibilităţii promovează pentru toţi membrii societăţii drepturi şi oportunităţi egale de a obţine
calificarea solicitată în forma dorită. Orice persoană, indiferent de vîrstă, sex, naţionalitate, convingeri religioase,
are oportunităţi egale cu cele ale semenilor de a obţine o
calificare prin intermediul instruirii şi pregătirii profesionale de bază, prin educaţia formală şi nonformală pentru
adulţi sau prin intermediul instruirii individuale. Formele
speciale ale instruirii şi pregătirii profesionale sînt prevăzute pentru persoanele cu necesităţi speciale: persoane cu
disabilităţi, şomeri etc73.
Conform Constituţiei Republicii Moldova, Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului, Convenţiei Europene
pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, Convenţiei privind Drepturile Copilului şi altor instrumente juridice internaţionale relevante, Strategia
pentru tineret şi acţiunile în domeniu vor fi ghidate de respectarea a patru principii-cheie:
 garantarea nediscriminării – fiecare tînăr are drepturi
egale, indiferent de rasă, culoare, sex, vîrstă, confesiune, origine etnică, origine socială, orientare politică,
familie, loc de reşedinţă sau orice altă caracteristică;
 asigurarea şanselor egale – fiecărui tînăr, indiferent de
origine, i se va oferi şansa de a-şi dezvolta integral po-

tenţialul atît ca individ, cît şi ca cetăţean74;
În ceea ce privește accesibilitatea la alte aspecte de infrastructură, cele mai reglementate sunt drepturile ce asigură
transportarea și comunicarea.
Prin uşa din faţă a autobuzului au dreptul la îmbarcare
pasagerii cu copii de vârstă preşcolară, invalizii cu semne
vizibile de invaliditate. Pentru pasagerii cu copii de vârstă preşcolară, invalizi sînt rezervate primele patru locuri
din partea stângă. Aceste locuri trebuie să fie marcate cu
indicatoare conţinând inscripţia “Pentru pasagerii cu copii şi invalizi”. Alte persoane, care au ocupat aceste locuri,
sînt obligate să le elibereze pentru cetăţenii menţionaţi.
Taximetrele sînt puse la dispoziţia pasagerilor la parcări
conform rândului. Dreptul de a angaja taximetre în afara
rândului este acordat în primul rând, pasagerilor cu copii
sugaci şi de vârstă preşcolară, invalizilor cu semne vizibile
de invaliditate75. Aceste prevederi sunt preluate şi reiterate
şi în actele Ministerului Transportului76.
Una din puținele prevederi explicite în privința accesi
bilității persoanelor cu dizabilități, stabilește că în cazul
ascensoarelor destinate transportului de persoane, dacă
dimensiunile lor permit acest lucru, cabina trebuie proiectată şi construită astfel încît caracteristicile sale structurale
să nu obstrucţioneze sau să împiedice accesul şi utilizarea
de către persoanele cu disabilităţi şi să permită efectuarea
oricăror modificări, necesare facilitării utilizării ascensorului de către astfel de persoane77.
Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor
asigură condiţiile necesare pentru implementarea unor
mijloace speciale de deservire prin telecomunicaţii a invalizilor, crearea unor puncte de convorbiri telefonice de
74

Hotărîrea Guvernului 1541/22.12.2003 privind aprobarea Strategiei pentru tineret;

Hotărârea Guvernului 1348/10.11.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului
transporturilor auto de călători şi bagaje;
75

76
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor Regulamentul transporturilor
auto de călători şi bagaje din 09.12.99;
73
Hotărîrea Guvernului 1334/03.12.2004 cu privire la aprobarea Concepţiei de dezvoltare a învăţămîntului secundar profesional;

77
Hotărîrea Guvernului 1252/10.11.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
“Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a ascensoarelor”, p.2;
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folosinţă în comun pentru invalizi, asigurarea cu aparate
de telefon speciale a abonaţilor cu auzul defect. Invalizii
nevăzători de grupa I, precum şi invalizii de grupa II au
dreptul la instalarea peste rînd a telefoanelor, inclusiv a
celor speciale, în condiţiile şi în modul stabilit de legislaţie78.
Pachetul minim de prestaţii ale serviciului universal include - servicii în condiţii specifice pentru utilizatorii cu necesităţi sociale speciale şi/sau facilităţi (vizînd asigurarea
accesului la servicii) pentru persoanele handicapate79.
În prezent, legislația nu prevede în mod expres dreptul la
condiții de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
în raport cu necesitățile acestora, chiar și de acces în clădiri, sau alte condiții de acces la infrastructură, ci mai degrabă sunt stabilite obligații pentru proiectanți, verificatori
și executori de a respecta normativele în costrucții la proiectarea construcțiilor de menire socială. La prima vedere,
parcă nu este nici o diferență - pe de oparte, proiectanții,
verificatorii și executorii sunt obligați să respecte normativele în construcții,, care prevăd și obligația respectării
normativelor ce țin de accesul în clădiri, iar pe de altă parte, persoanele cu dizabilități sunt persoane care au dreptul
inerent de acces în aceste clădiri, deopotrivă cu alte categorii de persoane (părinți cu copii în cărucior, persoane ce
utilizează temporar un cărucior pentru motive de boală,
bătrînețe etc.). Cu toate acestea, există o diferență esențială
- normativele NCM C.01.06-2007 „Accesibilitatea clădirilor și contrucțiilor pentru persoanele cu dizabilități” și
CP C.01.02-2003 „Reguli pentru proiectarea accesului
persoanelor cu handicap în clădirile industriale și civile”,
aprobate prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale
și Construcțiilor Nr. 7 din 11.02.2011, sunt normative, adică standarde, nu și obligații exprese. Iar cum, persoanelor
cu dizabilități nu le este conferit prin nici un act normativ
dreptul de acces la obiecte de infrastructură, aceste persoane nu își pot fructifica acest drept - existența acestuia
depinde de executarea de către proiectanți, verificatori și
78

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 42;

Ministerul Dezvoltării Informaţionale Ordin nr.18 din 23.01.2001 privind aprobarea
Strategiei naţionale în domeniul telecomunicaţiilor;

79
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executori a obligațiilor lor de respectare a normativelor.
De asemenea, în ceea ce privește legalitatea acestor normative, a se vedea capitolul Concluzii în partea dce ține de
condițiile stabilite de legislație pentru publicarea actelor
normative în Monitorul Oficial.
Dacă este să ne referim la normele existente privind proiectarea, verificarea și autorizarea cosntrucțiilor în Republica
Moldova, în acest domeniu în legislația Republicii Moldova există cîteva legi și acte normative care reglementează într-un fel sau altul etapele și condițiile de proiectare a
proeictelor de construcție, avizarea și verificare lor, etapele
de avizare, certificare și dare în exploatare a construcțiilor.
Însă în nici unul din aceste documente nu sunt stabilite
în mod expres obligații privitor la crearea condițiilor de
accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.
Astfel prezentăm cîteva extrase din aceste acte normative:
 Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie:
„Art 3. Depunerea documentelor pentru obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare prevede depunerea
a o serie de documente inclusiv punctul (e) - schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef ” - dar unde nu este indicată
necesitatea respectării normelor de accesibilitate, si in special pentru persoanele cu dizabilitati.
În Art. 6 Conţinutul certificatului de urbanism - găsim o
menţiune indirecta în punctul „d) regimul arhitecturalurbanistic, cu referire la: – destinaţia imobilului/terenului,
stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a
teritoriului; – circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare;” Ce se are în vedere prin cuvîntul
accesele nu este clar, acces doar pentru pietoni sau este vorba şi despre acces la clădire pentru persoane cu dizabilităţi.
În Art 11. Modul de verificare şi aprobare a documentaţiei
de proiect – găsim următoarele:
„(1) Documentaţia de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod
obligatoriu:
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a) avizării de către arhitectul-şef în volum de: plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de
construcţie, reţele edilitare exterioare;
b) verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi sau
instituţiile autorizate în verificarea proiectelor.” Cine
totuşi răspunde de coordonarea creării condiţiilor de
accesibilitate nu este clar.
În alineatul 2 al aceluiaşi articol se spune:
„(2) Documentaţia de proiect elaborată în corespundere
cu normativele şi standardele naţionale, avizată şi verificată în modul stabilit la alin. (1) nu necesită avizare suplimentară în organele supravegherii de stat.”
Respectiv, dacă verificatorul va semna precum că documentaţia de proiect corespunde cu normativele şi standardele naţionale, atunci proiectul este scutit de avizare şi/sau
verificare suplimentară din partea Serviciul de Stat pentru
Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.
În Legea Nr. 721din 02.02.1996 privind calitatea în con
strucţii, în art. 22-26, sunt stipulate pe rând obligațiile in
vestitorilor, proiectanților, executanților și proprietarilor,
de respectare a normativelor în construcții. Mai mult ca
atât, art. 32-33 a legii respective, prevăd chiar și răspundere
administrativă și penală, confirmată în art. 257 a Codului
Penal al Repubicii Moldova, cu toate acestea, răspunderea
penală prevăzută nu este pentru nerespectarea normative
lor în construcții în general, ci doar pentru “nerespectarea
normativelor privind rezistenţa şi stabilitatea construcţii
lor”, iar răspunderea administrativă este pentru “fapte care
potrivit legii constituie contravenţii”. Trebuie să notăm
faptul că nerespectarea normativelor privind accesibilita
tea nu ține de “rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor”, ast
fel răspunderea penală pentru nerespectarea normativelor
privind accesibilitatea nu există.
Conform prevederilor Codului Contravențional al Republicii Moldova art. 177, “avizarea şi aprobarea documentaţiei de proiect, de amenajare a teritoriului şi de urbanism
şi autorizarea construcţiilor, lucrărilor de modernizare, de

modificare, de transformare, de consolidare şi de reparaţie a construcţiilor cu încălcarea legislaţiei în vigoare sau
a documentelor normative”, “se sancţionează cu amendă
de la 40 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”. Cum o unitate convențională este în mărime de 20 de lei, sancțiunea
minimă este de 800 de lei, iar cea maximă prevăzută
este de 2400 lei - o sancțiune disproporționat de mică în
comparație cu costurile reale a serviciilor proiectanților și
verificatorilor, precum și costurile reale de execuție a proiectelor. Mai mult, nu este stabilită o pedeapsă complementară de retragere a dreptului special de activitate, în cazul
nerespectării sistematice a normativelor în construcții.
Astfel, nerespectarea normativelor în construcții privind
accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la infrastructură, chiar dacă prevede răspundere administrativă care se
sancționează cu amendă, nu este suficientă, deoarece nu
împiedică nerespectarea sistematică a acestor normative,
și nici nu obligă la compensarea coturilor legate de înlăturarea deficiențelor în aplicarea normativelor respective în
documentația de proiect sau în proiectele de execuție.
În Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, există totuși o normă care ar putea sta la baza
creării unui cadrul legal adecvat de răspundere civilă și
materială pentru nerespectarea normativelor privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Acesta este art. 29
care prevede că “Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin documentele normative elaborate
potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care
participă la conceperea, proiectarea, execuţia, exploatarea
şi postutilizarea acestora, potrivit obligaţiilor şi gradului
de culpabilitate al fiecăruia”. Această normă este totuși una
insuficientă, deoarece este una cu conținut declarativ, fără
careva pîrghii reale de sancționare adecvată a persoanelor
care nu respectă normativele, precum și fără careva mecanisme reale de determinare a proporționalității vinovăției
persoanelor implicate.
Proiectul de lege privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, conține un capitol dedicat problemei
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accesibilității, care va revoluționa starea de lucruri privind
asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități, de la
impunerea respectării normativelor în construcții și pînă
la accesul la informație. Cu toate acestea, autorii au omis și
de această dată în a acorda o atenție deosebită răspunderii pentru nerespectarea prevederilor legii, limitîndu-se în
art. 26 doar la „răspundere în conformitate cu prevederile
Codului contravențional”, ceea ce este insuficient.
Reiterând cele menționate mai sus, și anume textul art. 29
a Legii Nr. 721 din 02.02.1996, este de dorit introducerea
prevederilor privind răspunderea civilă materială, cu titlu compensatoriu. A se vedea capitolul “Recomandări”
în partea ce ţine de introducerea răspunderii materiale a
companiilor executori în construcții pentru nerespectarea
prevederilor legii. Considerăm că doar în acest fel legea
va avea un impact real pentru asigurarea accesibilității
persoanelor cu dizabilități la obiecte de menire socială,
educațională sau culturală și va asigura implementarea
prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
Exemple similare există după modelul acoperirii costurilor municipalității în cazul în care nu sunt respectate deciziile de demolare.
Avînd în vedere cele menționate, propunem includerea la
finele art. 26 a proiectului a următoarei propoziții: “Executorii proiectelor de construcții răspund material în limita costurilor necesare pentru asigurarea accesibilității
persoanelor cu dizabilități, care la rândul lor au dreptul de
regres față de proiectanți, verificatori și beneficiari în limita proporționalității răspunderii”.
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FINANŢAREA ACCESIBILITĂŢII
Trebuie de menţionat că legislaţia prevede mecanisme,
inclusiv economice sau financiare pentru realizarea
obiectivelor şi soluţionarea problemelor de accesibilitate, care însă nu sunt dezvoltate şi elaborate prin careva
procedee concrete. Astfel, întreprinderile, instituţiile şi
organizaţiile care nu îndeplinesc măsurile, prevăzute de
Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, în vederea amenajării mijloacelor de transport, telecomunicaţii şi de informare existente şi a altor obiective
ale infrastructurii sociale pentru accesul la ele şi pentru
folosirea lor de către invalizi defalchează în bugetul organului autoadministrării locale mijloace necesare pentru
satisfacerea cerinţelor invalizilor în conformitate cu legislaţia. De asemenea, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile sînt în drept să aloce mijloace în vederea finanţării construcţiilor, procurării de utilaj necesar obiectivelor
social-culturale şi amenajărilor sportive şi întreţinerii lor,
producerii de mărfuri şi prestării de servicii, procurării
mijloacelor de transport pentru necesităţile invalizilor 80.
După cum am menţionat, din cauza lipsei reglementărilor procedeelor concrete de susţinere financiară a acestor
iniţiative, aceste prevederi sunt absolut ineficiente.

Autorităţile administraţiei publice asigură condiţii pentru practicarea culturii fizice şi sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt în scopul
dezvoltării personalităţii lor şi integrării în societate, precum şi mijloace care ar permite sportivilor invalizi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale83.
Autorităţile administraţiei publice creează şcoli sportive.
La etapa începători, şcolile sportive asigură înmatricularea copiilor dotaţi pentru a practica cultura fizică şi sportul, care locuiesc în perimetrul teritoriului dat şi nu au
contraindicaţii medicale84.
Autoritatea centrală de specialitate, în comun cu Comitetul Naţional Olimpic, asigură pregătirea şi participarea
sportivilor invalizi la Jocurile Paraolimpice şi competiţiile internaţionale. În scopul finanţării culturii fizice şi
sportului practicate de către persoanele cu handicap, sînt
alocate subvenţii din bugetul de stat şi bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale85.
Finanţarea acţiunilor de cultură fizică şi de asanare, întreţinerea şi dezvoltarea bazelor sportive pentru invalizi se
efectuează de la bugetul de stat şi bugetele locale, din contul mijloacelor agenţilor economici şi al sponsorilor.86

Organele autoadministrării locale sînt obligate să asigure
invalizilor condiţiile necesare pentru accesul la instituţii
de culturalizare, la amenajări sportive, pentru practicarea
culturii fizice şi sportului, precum şi să pună la dispoziţie
inventarul sportiv special81.
Muzeul naţional, prin una din funcţiile sale, asigură
accesul publicului în muzeu printr-un orar adecvat de
funcţionare; efectuează amenajări speciale pentru accesul persoanelor cu handicap fizic.82
80

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 13-14;

81

Legea 821/24.12.91 privind protecţia socială a invalizilor, art. 13;

Hotărârea Guvernului 1111/11.09.2003 despre aprobarea regulamentelor pentru punerea în aplicare a Legii muzeelor nr.1596-XV din 27 decembrie 2002;

83

Legea 330/25.03.99 cu privire la cultura fizică şi sport, art. 1;

Hotărârea Guvernului 463/28.04.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului şcolilor
sportive, p. 2, p. 9;
84

85

Legea 330/25.03.99 cu privire la cultura fizică şi sport, art. 15;

86

Legea 330/25.03.99 cu privire la cultura fizică şi sport, art. 30;
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STRATEGII DE VIITOR
Legea nr.821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia
socială a invalizilor prevede crearea, de către autorităţile
publice centrale şi locale, de către întreprinderi, instituţii
şi organizaţii, a unor condiţii speciale pentru accesul liber al persoanelor cu diferite grade de invaliditate (inclusiv al utilizatorilor de fotolii rulante) în blocuri de locuit,
case, în obiectivele de menire socială şi de producţie, la
folosirea liberă a transportului în comun şi a drumurilor
de acces. Aceste transformări, în mare parte, sînt pur formale, nu corespund necesităţilor reale ale persoanelor cu
dizabilităţi, iar investiţiile sînt minime.
Nu sînt stabilite clar cerinţele şi criteriile de adaptare a
clădirilor de menire socială, a mijloacelor de transport
şi accesul la ele în funcţie de necesităţile persoanelor cu
dizabilităţi. Mediul fizic/infrastructura socială nu sînt
adaptate la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. Deşi Legea nr.821-XII din 24 decembrie 1991
privind protecţia socială a invalizilor garantează accesul
liber al persoanelor cu dizabilităţi în blocurile de locuit,
în obiectivele de menire socială şi de producţie, cele mai
multe edificii, spre regret, continuă să fie construite fără
adaptările arhitecturale de rigoare, fără a se aplica măsuri
de sancţionare a nerespectării standardelor tehnice.
Condiţiile (standardele) tehnice pentru construcţia căilor
de acces sînt învechite. În vederea adaptării infrastructurii sociale la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, statul
şi-a propus a întreprinde următoarele măsuri:
 Revizuirea standardelor tehnice şi actelor normative
pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială;
 Elaborarea de recomandări metodice privind adaptarea obiectivelor de menire socială (din domeniul
sănătăţii, asistenţei sociale, instruirii, culturii) la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi;
 Elaborarea de recomandări privind adaptarea transportului public la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi;
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 Elaborarea de recomandări privind adaptarea locuinţelor la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi;
 Elaborarea de recomandări privind adaptarea sistemelor informaţionale, mass-mediei (televiziunea şi
radioul, presa, internetul etc.) la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi;
 Elaborarea de recomandări privind utilizarea limbajului mimico-gestual în sistemul informaţional.
Rezultate scontate:
 accesul sporit al persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială şi la mediul informaţional;
 sporirea participării sociale a persoanelor cu dizabilităţi87.
În calitate de măsuri în privinţa cărora statul de asemenea
şi-a asumat pe deplin obligaţie, este instalarea căilor de
rulare a cărucioarelor sau rampelor de acces la scările de
intrare în instituţiile publice, medicale, farmacii, centrele comerciale, oficiile poştale, instituţiile bancare etc. În
calitate de persoane responsabile au fost desemnate autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice,
iar sursa de finanţare a fost stabilită din contul bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor unităţilor
economice corespunzătoare şi al sponsorilor88.
Similar, a fost stabilită recepţionarea obiectivelor civile
numai cu condiţia că acestea au fost construite/reconstruite cu respectarea exigenţelor normative referitoare
la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi:
 Efectuarea controlului de stat privind respectarea
exigenţelor documentelor normative, elaborate în
scopul asigurării necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi la executarea obiectivelor civile existente.
 Autorizarea construirii şi reconstruirii obiectivelor civile numai pe baza documentaţiei de proiect elaborate cu respectarea cerinţelor documentelor normative
87
Lege 169/09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor
cu dizabilităţi (2010-2013);
88
Hotărîrea Guvernului 1730/31.12.2002 despre aprobarea Programului-pilot “Copiii
cu disabilităţi”, cap. V, p.18;
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referitoare la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi
locomotorii – Instituțiile responsabile sunt: Agenţia
pentru Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului; Inspecţia de Stat în Construcţii; Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; agenţii economici89.
 Asigurarea accesului la staţiile de parcare a mijloacelor speciale de transport din preajma instituţiilor de
reabilitare şi recuperare – Responsabil fiind - autorităţile administraţiei publice locale, din contul bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor unităţilor economice corespunzătoare şi al sponsorilor.
 Amplasarea mijloacelor de orientare în locurile de
trafic, de trecere, în subterane, la intersecţii, la staţiile
transportului public etc - Responsabil - autorităţile
administraţiei publice locale, în limitele posibilităţilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale90.
 Dotarea cu mijloace de orientare a tuturor căilor de
trafic, locurilor de trecere, intersecţiilor, parcajelor,
staţiilor de aşteptare a transportului public, zonelor
verzi şi de agrement, pieţelor. Responsabil - autorităţile administraţiei publice locale, din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi în limita
mijloacelor disponibile91.
Prin intermediul cooperării intersectoriale, pentru adolescenţii şi tinerii ce suferă de maladii cronice şi cei cu
dizabilităţi vor fi create condiţii adecvate de tratament,
reabilitare, adaptare, incluziune şi integrare socială92.
Acţiuni pe termen lung, pînă în anul 2015:
a) asigurarea de şanse egale pentru toţi tinerii, în special
celor cu oportunităţi limitate: tinerii din localităţile
Hotărîrea Guvernului 459/25.04.2007 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu disabilităţi pentru anii 2007-2009, cap. IV,
p.43-45;
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rurale mici, orfanii, persoanele cu necesităţi speciale
în educaţie, tinerii ce provin din familii sărace sau
monoparentale, tinerii cu dizabilităţi;
b) implementarea Cartei europene privind participarea
tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale93;
În această privinţă, colectivităţile locale şi regionale ar
trebui să adopte sau să consolideze legislaţia fondată pe
discriminare, pentru a asigura tuturor cetăţenilor egalitatea accesului la locurile publice, la formarea profesională, la şcoală, la locuinţă, la activităţile culturale şi la alte
aspecte ale vieţii.94
Domenii de intervenţie:
Cadrul legislativ şi normativ - racordarea legislaţiei naţionale la documentele internaţionale existente, inclusiv la
Cadrul de Acţiuni de la Dakar (2000), Convenţia ONU
cu privire la drepturile copilului, Programul Mondial de
Acţiune privind Persoanele cu Handicap (1983); Regulile Standard pentru Egalizarea Șanselor Persoanelor cu
Handicap (1993) etc95.
Prin digitalizarea serviciilor publice destinate cetăţenilor
şi mediului de afaceri, dezvoltarea şi implementarea unui
portal guvernamental unic, a unei platforme tehnologice
comune, a unui cadru adecvat de interoperabilitate, prin
măsuri de consolidare a capacităţilor TI, se mizează pe
generarea inclusiv a unor rezultate aferente în contextul
tendinţelor globale de asigurare a unor condiţii egale de
acces la servicii publice pentru persoanele cu dizabilităţi
şi altele96.

93
Hotărîrea Guvernului 288/15.03.2005 cu privire la aprobarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova pînă în 2015 şi a Primului Raport Naţional
“Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova”;

90

Hotărîrea Guvernului 1730/31.12.2002 despre aprobarea Programului-pilot “Copiii
cu disabilităţi”, cap. V, p.19-20;

94
Carta europeană revizuită cu privire la participarea tinerilor la viaţa comunităţilor
locale şi regionaleadoptată de congresul puterilor locale şi regionale din Europa (cea de-a
10a sesiune – 21 mai 2003 – anexă la recomandarea 128);

91

Hotărîrea Guvernului 459/25.04.2007 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu disabilităţi pentru anii 2007-2009, cap. IV, p.46;

95
Hotărîrea Guvernului 410/04.04.2003 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale
“Educaţie pentru toţi”, B.3;

92
Hotărîrea Guvernului 886/06.08.2007 cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de
Sănătate, p.50;

96
Hotărîrea Guvernului 710/20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de
modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), art. 6.1, p.137;
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3. Analiza  normativelor în construcție din Republica Moldova  și
România privind accesibilitatea în spațiul urban a persoanelor
cu dizabilități locomotorii
În prezent putem observa frecvent darea în exploatare a
clădirilor publice noi sau reconstruite, dar la care nu sunt
asigurate condiţiile necesare accesibile persoanelor cu
dizabilităţi, în special locomotorii (în continuare denumite PD). În această secţiune este arătată analiza comparativă
a normativelor în construcţii din Republica Moldova cu
normativele unei ţări din UE: NCM C.01.06 – 2007 „ACCESIBILITATEA CLĂDIRILOR ȘI CONSTRUCŢIILOR
PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI” a Republicii Moldova cu NP O51/2001 „NORMATIV PENTRU
ADAPTAREA CLĂDIRILOR CIVILE ȘI SPAŢIULUI
URBAN AFERENT LA EXIGENŢELE PERSOANELOR
CU HANDICAP” a României.
În acest raport de asemenea vor fi prezentate concluziile
și sugestiile în urma acestei analize și propuneri pentru
implementarea mai efectivă a acestor normative.
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Înainte de a lua cunostinţă cu raportul dat, este recomandată cunoașterea normelor menţionate mai sus.
Compararea acestor normative, va avea loc în felul următor – textul va fi desparţit în două coloane, în colana
din stînga va fi prezentat textul din normativele Republicii Moldova, și respectiv, în coloana din dreapta - textul
din normativele României. După fiecare punct comparat
vor fi prezentate concluziile (mai amănunţit aceste puncte sunt dezvăluite în normele menţionate mai sus).
Dat fiind faptul că textul acestor normative este foarte voluminos, au fost analizate doar normativele contradictorii
şi cele care sunt mai avantajoase respectiv în documentele
unei ţări faţă de alta. Totodată acest raport este prezentat
într-un limbaj simplu, pentru a fi înţeles nu doar de specialiştii în domeniul dat dar şi de întreaga populaţie.

3. Analiza normativelor în construcție din Republica Moldova și România privind accesibilitatea în spațiul urban a persoanelor cu dizabilități locomotorii

NCM C.01.06 – 2007 al Republicii Moldova

NP O51/2001 al României

1
Din INTRODUCERE – prima frază:
Prezentul document stabileşte cerinţele obligatorii,
care trebuie respectate la proiectarea şi reconstrucţia
de clădiri publice, de locuit şi industriale, pentru a asigura invalizilor şi altor persoane cu dizabilităţi condiţii
de activitate vitală, egale cu cele ale altor categorii de
populaţie.

cap. 1.2.1.
Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea investiţiilor noi pentru clădiri de locuit, clădiri publice şi spaţiul urban aferent acestora, conform legislaţiei în vigoare şi are caracter de recomandare în caz de
modernizare, reamenajare, consolidare sau reparare a
investiţiilor existente.
cap. 1.2.3.
La modernizarea, reamenajarea, consolidarea şi repararea construcţiilor existente, în cazul în care nu este
posibilă respectarea unor niveluri de performanţă stabilite în prezentul normativ, se vor adopta, pe cât de
posibil, măsuri compensatorii de protecţie.

După cum vedem normativul Republicii Moldova are avantaj faţă de normativul României, avînd cerinţe obligatorii la faza de construcţii/reconstrucții. Însă acestea adesea nu se respectă, ne adoptîndu-se măcar măsuri
compensatorii ca în puncul 1.2.3. din legislaţia Română.

2
Punctul 4.2

Nu sunt analogii.

Lista obiectelor, accesibile pentru persoane cu
dizabilități, numărul de calcul şi categoria de invalizi,
precum şi grupa de abilitate a PD se stabileşte în sarcina de proiectare. Sarcina de proiectare se aprobă în
modul stabilit, cu avizul pozitiv al organelor teritoriale
de protecţie socială a populaţiei şi cu luarea în considerare a opiniilor Asociaţiilor Obşteşti de invalizi.
Normativul Republicii Moldova are avantaj, cerîndu-se luarea în considerare a opiniilor Asociaţiilor Obşteşti a
persoanelor cu dizabilități (ceea ce nu se cere în normativele Române). Dar în realitate acestea se ignoră chiar
prin legislaţie, şi anume conform legii nr.163 din 09.07.2010, eliberarea Certificatelor de Urbanism şi Autorizaţiilor de Construcţie are loc fără a lua în consideraţie opiniia Asociaţiilor Obşteşti.
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3
cap. 4.4

2.1. Criterii și niveluri de performanță

La proiectarea obiectelor, accesibile pentru PD, trebuie să fie asigurate:

Cerinţa privind «siguranţa în exploatare» presupune
protecţia utilizatorilor (persoane cu handicap) împo
triva riscului de accidentare în timpul exploatării
normale a spaţiului din interiorul clădirilor civile (de
locuit şi publice) precum şi a spaţiului urban aferent
acestora.

 accesibilitatea la locurile de vizitare obiectiv şi deplasarea liberă în interiorul clădirilor şi construcţiilor;
 securitatea căilor de circulaţie, (inclusiv de evacuare), precum şi a locurilor dc şedere, de deservire şi
de prestare a muncii;
 primirea la timp de către persoane cu dizabilități
a informaţiei complete şi calitative, care le permite
să se orienteze în spaţiu, să utilizeze echipamentul,
(inclusiv pentru autoservire), să primească serviciile, să participe la procesul de muncă şi instruire;
 comoditatea şi confortul în mediul de activitate vitală.

Normativul Republicii Moldova are avantaj faţă de normativul României deoarece cerinţele sunt enumărate mai
amănunțit.

4
Nu sunt analogii.

2.1.(A)1.1. alunecare
stratul de uzură va fi astfel rezolvat încât să împiedice
căderea prin alunecare, chiar şi pe vreme ploioasă.
 coeficient de frecare COF = min. 0,4

Normativul României faţă de normativul Republicii Moldova are avantaj prin aprecierea şi folosirea coeficientului de frecare a stratului de uzură.
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5
5.1.4 - a doua frază

2.1.(A)1.2. împiedicare

Înălţimea pietrei de bordură în locurile de intersecţie
a trotuarelor cu carosabilul, precum şi diferenţa de
înălţime a bordurii, a pietrelor de bordură de-a lungul
gazoanelor exploatate şi a spaţiilor verzi, adiacente cu
căile de circulaţie pietonală, nu trebuie să depăşească
0,04 m.

a. diferenţa de nivel admisă (dacă nu se poate evita):
 max. 2,5 cm

Normativul României este mai avantajos ca normativul Republiciu Moldova faţă de diferenţa de nivel maximă.
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6
5.1.12 - a doua frază

2.1.(A)1.6. oboseală excesivă

Locurile pentru mijloacele de transport auto personale
ale invalizilor e de dorit să fie amplasate aproape de intrarea accesibilă pentru invalizi, dar nu mai departe de 50 m,
pentru casele de locuit - nu mai departe de 100 m.

b. distanţa dintre parcaj şi locuinţă va fi: - max. 40.00 m

Normativul României faţă de normativul Republicii Moldova are avantaj - distanţa de la domiciliu spre parcare
fiind mai mică.

7
Nu sunt analogii.

2.1.(A)2.2. cădere împiedicare
a) schimbările de nivel trebuie atenţionate prin marcaje vizibile.
b) finisajul scărilor va fi astfel rezolvat încât marginea
treptelor să fie clar vizibilă, să nu se confunde cu
desenul de pe suprafaţa orizontală a treptei.

Normativul Republicii Moldova este în dezavantaj faţă de normativul României, deoarece nu este menţionat
marcajul vizibil.
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8
Nu sunt analogii.

2.1.(A)2.2. cădere împiedicare
c) la denivelări mai mari de 0,20 m se vor prevedea
bariere de protecţie (h = 0,90 - 1,00m) având mână
curentă inclusiv la h = 0,60+0,75 m, astfel rezolvate
încât să nu permită alunecarea în gol a bastonului
sau a roţii căruciorului.

Normativul României este mai avantajos ca normativul R.M., deoarece sunt prevăzute bariere de protecţie la
denivelări pe teren.

9
Nu sunt analogii.

2.1.(A)2.4. alunecare
c) finisajul treptelor şi rampelor va fi astfel realizat încât să se evite alunecarea
b) treptele vor fi astfel rezolvate încât să se evite staţionarea apei şi formarea unui strat de gheaţă

Normativul României faţă de normativul Republicii Moldova are avantaj prin menţionarea finisajului antiderapant pe trepte şi rampe, totodată şi soluţii tehnice care împiedică staţionarea apei pe suprafaţa lor.
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10
Nu sunt analogii.

2.1.(A)3. Siguranţa cu privire la refugii (autobuz,
troleibuz, tramvai) staţii metrou presupune protecţia
utilizatorilor împotriva riscului de accidentare

În capitolul dat normativul României este în avantaj, deoarece în normativele naţionale complet nu este menţionată tema dată, din acelaşi motiv, nu vor fi analizate subcapitolele acestei teme.
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11
5.1 Terenuri şi teritorii – parţial este menţionat

2.1.(A)5. Siguranţa cu privire la mobilierul urban
presupune protecția utilizatorilor în timpul utilizării
acestuia astfel: porticuri, chioșcuri, bănci și scaune, cutii poștale, cabine telefonice, grupuri sanitare publice

Capitolul dat din normativele Româneşti sunt mai avantajoase deoarece subpunctele sale cuprind teme mai
largi, care doar parţial sunt descrise în capitolul 5.1 a normelor Republicii Moldova
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12
Nu sunt analogii.

2.1.(B)1.1. Oboseală excesivă
c) numărul treptelor până la zona de odihnă trebuie
să fie de:
 max. 10 (cca. 3,00 m)

Normativul României are avantaj deoarece nr. de trepte max. este 10, dar nu 18 ca în Republica Moldova şi este
menţionat doar în normativul СниП 2.08.02-89.

13
Nu sunt analogii.

2.1.(B)2.2. Alunecare
a) stratul de uzură al pardoselilor trebuie astfel realizat încât să se evite alunecarea chiar şi în condiţii de
umezeală
 coeficient de frecare = min. 0,4

Normativul României faţă de normativul Republicii Moldova are avantaj prin aprecierea şi folosirea coeficientului de frecare a stratului de uzură al pardoselilor în interiorul instituţiilor.

14
Nu sunt analogii.

2.1.(B)2.5. Contactul cu elemente verticale laterale
- pe căile de circulaţie
b) pe traseele de circulaţie, partea inferioară a pereţilor, pe înălţimea de 0.40 m, va fi protejată cu materiale rezistente la lovire cu piciorul, sau cu roata
căruciorului

Normativul Republicii Moldova este în dezavantaj faţă de normativul României, deoarece nu este menţionat
despre protejarea pereților în partea inferioară.
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15
Nu sunt analogii.

2.1.(B)2.6. Contactul cu suprafeţe transparente
a) uşile, ferestrele şi pereţii vitraţi cu parapet mai mic
de 0,60 m, sau fără parapet, se vor semnaliza cu
marcaje de atenţionare:
- amplasate între 0,70 - 1,50 m de la sol,
- având diametrul sau lăţimea de cca. 20 cm.

Normativul României faţă de normativul R.M. are avantaj prin menţionarea semnalizării de acest tip.
Dat fiind faptul că normativele României și Republicii Moldova sunt prezentate în diferite moduri, în normativele
României se repetă aceleași puncte pentru diferite tipuri de construcții, iar în cele Moldovenești sunt generalizate pentru toate tipurile, unele puncte nu vor fi comparate din cauza inutilității acestor comparări.

16
Tabelele prezentate la pag. 37 – 39 în normativul NCM
C.01.06-2007:
Tabelul 1 – Dimensiunile în plan (utile)
Tabelul B1 – Aria medie a proiecţiei orizontale a persoanelor
Tabelul B2 – Valoarea parametrilor după tipurile de
cale.

1.5. TABELE SINTETICE
privind măsuri de protecţie pentru persoane cu handicap
TABEL 1. - Măsuri generale
TABEL 2. - Măsuri cu privire la SPAŢIUL URBAN
TABEL 3. - Măsuri cu privire la CLĂDIRI CIVILE prevederi comune
TABEL 4. - Măsuri cu privire la
CLĂDIRI CIVILE - prevederi specifice

Dacă vom studia tabelele enumărate mai sus, vom ajunge la concluzia că cele Româneşti se atribuie la domenii
mai ample, sunt mai amănunţine şi sunt uşor de folosit pentru proiectanţi şi nu numai. Ar fi de dorit implementarea tabelelor de acest tip şi în normativele Republicii Moldova.
În normativele României (NP O51/2001) mai sunt prezentate anexe cu imagini exemplificative, iar în normativele Republicii Moldova (NCM C.01.06 – 2007) nu au astfel de imagini, putând fi înlocuite de Codul Practic în
Construcții, și anume ediția oficială – CP C.01.02-2003 „Reguli pentru proiectarea accesului persoanelor cu handicap în clădirile industriale și civile”.
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4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
A. Concluzii și recomandări ce se referă la
legislația Republicii Moldova privind
drepturile persoanelor cu dizabilități:
Rezultatele monitorizării situaţiei la capitolul accesibilitatea clădirilor de utilitate publică sînt destul de pesimiste. În pofida faptului că legislaţia naţională obligă autorităţile publice să asigure adaptarea infrastructurii fizice la
necesităţile persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, actualmente există foarte puţine instituţii adaptate pe deplin
la necesităţile acestora. Reglementările existente nu sunt
explicite, imperative şi exhaustive în ceea ce priveşte obligaţiile anumitor subiecţi de drept de a asigura drepturile
persoanelor cu dizabilităţi la acces şi participare.

dirilor şi construcţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi
şi CP C.01.02-2003 Reguli pentru proiectarea accesului
persoanelor cu handicap în clădirile industriale şi civile,
aprobate prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 7 din 11.02.2011, sunt aprobate
însă nu şi publicate – în conţinutul ordinului se menţionează obligativitatea publicării listei normativelor nu şi a
conţinutului acestora.
Astfel, publicul, societatea civilă şi persoanele interesate
nici nu au acces liber la conţinutul acestor documente.
Este discutabilă pînă şi valoarea juridică a acestora, or legislaţia stabileşte necesitatea publicării obligatorii a acestora sau în Monitorul Oficial, sau cel puţin pe un resurs
public, ca spre exemplu, site-ul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor98. Toate actele normative se
aduc la cunoştinţă publică prin publicarea lor în Monitorul Oficial. Toate actele normative ale Guvernului
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale
se publică, în condiţiile legii, sub responsabilitatea conducătorilor acestora, în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova99.

Cu toate că există documentele normative în construcţii,
elaborate de Organul naţional de dirijare în construcţii,
care au ca obiect concepţia, calculul, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor şi care de asemenea stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeielor utilizate în
construcţii, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora97, în practică prevederile acestora nu sunt
respectate, deoarece nu există un mecanism eficient de
implementare şi control, precum şi de stabilire a sancţiunilor pentru nerespectarea normativelor sau a stimulărilor pentru respectarea acestora în cazurile în care nu
sunt obligatorii.

Însă, după cum este menţionat mai sus, problema accesibilităţii şi participării nu se reduce doar la accesul în
clădiri, ci şi la alte aspecte. În această privinţă, proiectul
legii cu privire la incluziunea persoanelor cu dizabilităţi
(în versiunea în care este disponibilă la momentul întoc-

Mai mult ca atît, conţinutul acestor normative nici nu
este disponibil pe un resurs de acces public. Spre exemplu, normativele NCM C.01.06-2007 Accesibilitatea clă-

98
http://mdrc.gov.md/files/9119_LISTA_DOCUMENTELOR_NORMATIVE_IN_
CONSTRUCTII_01_01_2011.pdf

97

Lege 721/02.02.96 privind calitatea în construcţii, art. 10;
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99
Lege 317/18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale, art. 68;
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mirii raportului100) îşi propune acoperirea juridică a mai
multor aspecte, cărora le dedică un capitol întreg, inclusiv proiectarea construcţiilor, amenajarea obiectelor de
infrastructură socială, asigurarea transportului, amenajarea încăperilor, accesul la informaţie, etc.
Procesul de ajustare a legislaţiei la necesităţile pesoanelor cu dizabilități şi ultimele standarde internaţionale
adoptate este unul continuu, or în Republica Moldova,
legislaţia în această privinţă nu a mai fost ajustată de la
momentul adoptării Legii 821/24.12.91 privind protecţia
socială a invalizilor. Astfel, după adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Hotărîrii pentru punerea
în aplicare a Legii privind protecţia socială a invalizilor
nr. 822-XII din 24.12.91, legislaţia nu a mai avut careva
schimbări esenţiale sau conceptuale, societatea civilă fiind nevoită să accepte ineficienţa prevederilor legislaţiei
în privinţa accesibilităţii.
Spre exemplu, România a fost nevoită să-şi ajusteze legislaţia de cîteva ori consecutiv, ca efect al necesităţii de
armonizare la normele şi standardele stabilite de Uniunea Europeană, Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, etc. – în 2006 prin Legea nr. 448 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, apoi în 2007 prin Norma metodologică din
14.03.2007 adoptată de Guvernul României de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, textul acesteia fiind actualizat iarăşi la data de 15.02.2010,
apoi în 2010 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
OUG 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
Este de notat faptul că în ultimul timp nici chiar Uniunea
Europeană nu mai este satisfăcută de situaţia problemei
accesibilităţii şi participării persoanelor cu dizabilităţi.
Astfel, printre obiectivele principale ale Comisiei Euro-

pene în această direcție, se numără eliminarea tuturor barierelor care îngrădesc accesul persoanelor cu dizabilități
la o viață normală. În acest sens, a fost semnată la data
de 15.10.2010 Strategia Europeană pentru Persoanele cu Dizabilități 2010 – 2020 stabilind zonele cheie de
acțiune ale Comisiei pentru următorii zece ani în ceea ce
privește această problemă. Strategia completează și sprijină acțiunile statelor membre, care sunt principalele responsabile de politicile privind persoanele cu dizabilități
și pune accentul pe acordarea de mijloace ca persoanele cu dizabilități să se poată bucura de drepturile lor în
condiții de egalitate cu ceilalți, precum și pe eliminarea
obstacolelor în viața de zi cu zi101.
În consecinţă, Comisia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Afaceri Sociale a Parlamentului European, a venit
la data de 06.07.2011 cu un Raport referitor la mobilitatea şi incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia
europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap
(2010/2272(INI))102. În textul acesteia sunt menţionate
expres actele care stau la baza stabilirii unor standarde şi
pachete de drepturi pentru persoanele cu dizabilităţi, inclusiv următoarele Rezoluţii ale Parlamentului European:
 Rezoluţia din 17.06.1988 referitoare la limbajul semnelor pentru persoanele cu deficienţe de auz;
 Rezoluţia din 26.05.1989 referitoare la femeile cu
handicap;
 Rezoluţia din 16.09.1992 referitoare la persoanele cu
handicap psihic;
 Rezoluţia din 14.12.1995 referitoare la drepturile
persoanelor cu handicap;
 Rezoluţia din 09.05.1996 referitoare la drepturile
persoanelor care suferă de autism;
 Rezoluţia din 13.12.1996 referitoare la tichetul de
101

www.stiriong.ro

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A72011-0263+0+DOC+XML+V0//RO
102

100

www.parlament.md
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parcare pentru persoanele cu handicap, drepturile
persoanelor cu handicap;
 Rezoluţia sa din 11.05.1997 referitoare la şansele egale pentru persoanele cu handicap.
Situaţia referitor la mobilitatea şi incluziunea persoanelor cu handicap a fost constatată de către Parlamentul
European suficient de gravă încît la data de 25.10.2011
a fost adoptată Rezoluţia Parlamentului European referitoare la mobilitatea şi incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele
cu handicap103.
Această rezoluţie, evidenţiază încă o dată domeniile de
interes major, inclusiv:
Libera circulaţie şi servicii fără obstacole

•

 27. recunoaşte faptul că libera circulaţie este un
drept fundamental în cadrul Uniunii Europene;
 29. subliniază faptul că transportul accesibil permite persoanelor cu handicap să participe mai
uşor pe piaţa forţei de muncă şi, prin urmare,
contribuie la combaterea sărăciei şi a excluziunii
sociale;
 42. solicită statelor membre să remedieze deficienţele la nivelul legislaţiei privind accesibilitatea, în special în ceea ce priveşte transportul
public, legislaţia privind drepturile pasagerilor,
inclusiv pagubele aduse echipamentelor necesare mobilităţii, serviciile care folosesc sistemele de
comunicare electronică a informaţiilor, precum
şi normele privind infrastructurile construite şi
serviciile publice;

•

Egalitatea de şanse
 43. consideră că ideea de şanse egale nu poate fi
interpretată ca însemnând aceleaşi condiţii şi circumstanţe pentru persoane cu diferite nevoi şi
consideră, prin urmare, că persoanele cu diferite handicapuri ar trebui să aibă acces la mijloace
adecvate care să le permită să achiziţioneze bunuri
şi servicii şi care să creeze adevărate şanse egale;
 44. reafirmă nevoia de garantare a accesului universal, efectiv şi nediscriminatoriu pentru persoanele cu handicap la protecţia socială, avantajele
sociale, îngrijirea medicală şi educaţie şi a accesului la furnizarea de bunuri şi servicii care sunt
puse la dispoziţia publicului, inclusiv locuinţe,
telecomunicaţii şi mijloace de comunicare electronice, informaţii, inclusiv informaţiile furnizate
în format accesibil, servicii financiare, cultură şi
divertisment, clădiri deschise publicului, mijloace
de transport şi în alte spaţii şi facilităţi publice;
 54. solicită revizuirea legislaţiei europene privind achiziţiile publice, astfel încât criteriile de
accesibilitate să devină obligatorii pentru aplicarea criteriilor de selecţie care vizează promovarea incluziunii sociale, inovarea şi accesibilitatea
pentru persoanele cu handicap;

RECOMANDĂRI:
Pentru asigurarea garantării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi locomotorii la accesul liber la infrastructura
socială în egală măsură cu toţi membrii societăţii, este
necesar de îndeplinit următoarele recomandări:
1. Uniformizarea termenilor juridici în toate actele
normative care stabilesc expres obligații ce țin de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități.

103
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA2011-0453&language=RO&ring=A7-2011-0263
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2. Revizuirea normelor existente din legislația Republicii Moldova pentru a le da un caracter explicit,
imperativ și exhaustiv în ceea ce privește obligațiile
anumitor subiecți de drept de a asigura drepturile
persoanelor cu dizabilități de acces și participare.
3. Adoptarea cât mai rapidă a proiectului de Lege
cu privire la Incluziunea Socială a persoanelor cu
dizabilități care va iniția și stimula revizuirea altor
acte normative pentru ajustarea acestora la noile
cerințe.
4. Monitorizarea și revizuirea continuă a legislației.
5. Stabilirea unui mecanism eficient de implementare și
control, precum și de stabilire a sancțiunilor pentru
nerespectarea normativelor sau a stimulărilor pentru respectarea acestora în cazurile în care nu sunt
obligatorii, la toate etapele de proiectare, execuţie şi
exploatare a construcţiilor.
6. Stabilirea răspunderii materiale pentru executorii
proiectelor de construcții cu echivalentul costurilor
suportate pentru amenajarea respectivă a acestor
obiecte. Actualul proiect de lege prevede doar răspunderea contravențională a persoanelor cu funcții
de răspundere, nu și răspunderea executorilor companii de construcții.
7. Revizuirea conținutului normativelor NCM C.01.062007 Accesibilitatea cladirilor şi construcţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi și CP C.01.02-2003
Reguli pentru proiectarea accesului persoanelor cu
handicap în clădirile industriale şi civile, aprobate prin ordinul Ministerului dezvoltării regionale
și construcțiilor nr. 7 din 11.02.2011, și publicarea
conținutului acestora.
8. Modificarea conținutului normativelor pentru adaptarea la toate aspectele ce țin de accesibilitate (nu
doar rampele de acces), în conformitate cu noul proiect de lege.

B. Concluzii și recomandări privind normele în
construcție din Republica Moldova privind
accesibilitatea în spaţiul urban a persoanelor
cu dizabilităţi
Prima diferență dintre aceste normative – ambele sunt
organizate în mod diferit, normativele din Moldova fiind scrise mai simplu, generalizat pentru toate tipurile de construcții iar cele din România repetîndu-se
unele puncte de mai multe ori pentru diferite tipuri de
construcții.
Limbajul, în care sunt scrise normativele, tot diferă. Normativele din Republica Moldova avînd o limbă mai complicată pentru cititorul de rînd, iar cele din România sunt
scrise mai simplu, prin intermediul unor fraze mult mai
mici cu date mai concrete.
Un neajuns major a normativelor autohtone este lipsa
nomelor pentru persoanele cu dizabilități în spațiul urban care nu este aferent clădirilor, ca de exemplu: parcurile, drumurile, trotuarele, intersecțiile, opririle pentru
transportul public etc.
În general, în urma acestor comparări s-a ajuns la concluzia că diferența dintre aceste normative nu este atît de
copleșitor superioară una față de cealaltă. Totuşi au fost
găsite mai multe neajunsuri în normativele Republicii
Moldova decît a celor din România. Ceea ce ne dă semne
de întrebare despre înţelegerea corectă a necesităţilor reale
la deplasare a persoanelor cu dizabilităţi şi nu numai.
În orice caz, în urma studierii, normativele autohtone corespund cerințelor minime pentru proiectarea și
construcția clădirilor cu acces liber a persoanelor cu
dizablități.
Posibil neutilizarea acestor normative autohtone este
provocată de necunoaşterea lor de către proiectanți și verificatori ai proiectelor, posibil pur şi simplu sunt ignorate. Alt motiv ar fi - aprobarea recentă a acestor normative, în comparație cu alte normative în vigoare. Un
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alt motiv poate fi - presiunea din partea benificiarului/
proprietarului clădirii asupra proiectanților și firmelor
de construcții, deoarece respectarea acestor normative
în construcții poate fi destul de costisitoare.

Recomandări pentru implementarea mai efectivă
a normativelor în construcţie din Republica
Moldova privind accesibilitatea în spaţiul urban
a persoanelor cu dizabilităţi
Se propune:
 includerea în programul de instruire şi examinare a
specialiștilor pentru activităţi de proiectare în construcţii și a verificatorilor de proiecte şi devize, a
unui curs de familiarizare cu normativelor autohtone privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități
(utilizatori de scaun rulant). Aceste cursuri sunt
desfăşurate de Institutul de Cercetări în Construcţii
(INCERCOM).
 familiarizarea obligatorie cu normativele în domeniul dat a specialiștilor din întreprinderile de proiectare și construcție.
 familiarizarea cu normativele date a emitenților de
certificate de urbanism și autorizații de construire.
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 familiarizarea obligatorie cu normativele date a inspectorilor Inspecției de Stat în Construcție.
 introducerea în cursul de studii ale facultăţilor de
arhitectură şi urbanizm a obiectului obligatoriu “infrastructura accesibilă persoanelor cu dizabilităţi şi
categoriilor de persoane cu mobilitate redusă”.
 coordonarea obligatorie a avizarii proiectelor cu
Asociațiile Obștești a persoanelor cu dizabilități locomotorii.
 la etapa de recepție finală a obiectivelor noi construite sau reconstructruite, să fie prezenţi reprezentanții
Asociațiilor Obşteşti a persoanelor cu dizabilități.
 modificarea legislației în vigoare, care ar permite tragerea la răspundere penală sau administrativă Întreprinderile de proiectare și construcție, proprietarii
imobilelor ce nu au respectat normativele în vigoare.
 efectuarea unui studiu tehnic mai vast în acest domeniu, cu implicarea specialiştilor din cadrul Ministerului Construcţiilor, Institutului de Cercetări în
Construcţii şi reprezentanţilor Asociaţiilor Obşteşti,
ca rezultat al căruia vor fi prezentate recomandări şi
soluţii care ar duce la îmbunătățirea normelor existente din Republica Moldova.
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ANEXA 1
Începînd cu luna octombrie 2011, în cadrul proiectului
„Liber în acțiune” finanțat de Fundația Soros-Moldova,
au fost efectuate evaluări arhitecturale la 55 de clădiri de
utilitate publică. Scopul acestora a fost de a evalua nivelul
de accesibilitate a clădirilor, pentru a scoate în evidență
problemele de acces la infrastructura socială cu care se
confruntă persoanele cu dizabilități, în special cele ce utilizează un scaun rulant. Astfel avem posibilitate să venim
cu anumite recomandări de îmbunătățire a accesului la
serviciile publice. La solicitarea noastră, în aceste evaluări au participat și reprezentanți ai Preturilor de sector:
fie arhitectorul, fie un specialist din cadrul direcției de
asistență socială și alți specialiști principali implicîndu-

se activ nu doar în contactarea instituțiilor și anunțarea
acestora ci și în luarea măsurilor propriu zise. La fel am
primit suport logistic important din partea reprezentanţilor Primăriei mun. Chişinău.
Pentru a scoate în evidenţă problemele de accesibilitate
au fost efectuate măsurători:
 din exterior: rampă de acces (dacă aceasta exista),
lățimea ușilor de intrare, etc.
 din interior: lift (dacă aceasta exista) lățimea lui, bare
de suport, viceu, orice alte aspecte de accesibilitate
pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

Clădirile evaluate:
Nr.
d/r

Ciocana

Centru

Botanica

Rîșcani

Buiucani

1.

Pretura

Pretura

Pretura

Pretura

Pretura

2.

Direcția de
Asistență Socială

Direcția de
Asistență Socială

Direcția de
Asistență Socială

Direcția de
Asistență Socială

Direcția de
Asistență Socială

3.

Oficiul Poștal

Direcția Generală
Supermarketul
de Asistență Socială Green Hills

Farmacia Felicia

Blocul de locuit
a unui tînăr cu
dizabilități din
sector

4.

Policlinica Nr. 10

Moldtelecom

Farmacia Felicia

Supermarketul
Green Hills

Oficul Poștal

5.

Banca de economii

Oficiul Poștal
Central

Banca de Economii

Universitatea
Tehnică

Farmacia Orient
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Nr.
d/r

Ciocana

Centru

Botanica

Rîșcani

Buiucani

6.

Moldtelecom

Teatrul Mihai
Eminescu

Oficul Poștal

7.

Farmacia Felicia

Supermarketul
Green Hills

Blocul de locuit a
Cinematograful
unui tînăr utilizator
Patria
de scaun rulant

8.

Liceul teoretic
„Constantin
Negruzzi”

Primăria Generală
din Municipiul
Chișinău

Policlinica Nr. 1

Blocul de locuit a
unui tînăr utilizator Banca de economii
de scaun rulant

9.

Supermarketul
Green Hills – 1

Farmacia Felicia

ONG „Tinerii
pentru dreptul la
Viață”

Centrul Comunitar
Parcul Dendrariu
pentru Copii și
Tineri ARTISTUDIO

10.

Supermarketul
Green Hills – 2

Blocul de locuit
a unui tînăr cu
dizabilități din
sector

Liceul Teoretic
„Tudor
Vladimirescu”

Centrul Comunitar
Liceul Teoretic
pentru Copii și
„Onisifor Ghibu”
tineri Neovita

11.

Blocul de locuit
a unui tînăr cu
dizabilități din
sector

Casa Teritorială de
Asigurări Sociale

Casa Teritorială de
Asigurări Sociale

Casa Teritorială de
Asigurări Sociale

12.

Casa Teritorială de
Asigurări Sociale

Astfel conform monitorizării evaluărilor clădirilor putem spune că doar 2 % din cele 55 de clădiri sunt accesibile persoanelor cu dizabilități locomotorii (adică sunt
dotate cu rampe de acces, ușile şi ascensoarele sunt largi,
există WC adaptate). 43 % sunt clădirile parțial accesibile care au fie rampe conform normelor și nu au ușile
largi, fie că există WC dar nu este adaptat. Alte 30% sunt
clădirile care sunt dotate cu “rampe de acces” care sunt
inaccesibile (nu corespund normelor), WC există și nu
este adaptat etc. Celelate 25% revin instituțiilor total ne40

Policlinica Nr. 10

Policlinica Nr. 4
Supermarketul
Green Hills

Casa Teritorială de
Asigurări Sociale

accesibile, adică sunt multe scări, rampe nu există, ușile
și ascensoarele sunt înguste etc.
De aici putem concluziona faptul că se fac pași foarte
mici pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități
în instituțiile cu destinație publică. Dar mai amintim
încă odată – accesibilitatea la infrastructura socială este
necesară nu numai persoanelor cu dizabilităţi, de ele se
folosesc şi mamele cu copii mici, bătrînii, persoanele ce
au problemă medicală de deplasare temporară.

Anexe

Analiza clădirilor accesibile / neaccesibile
30%

2%
43%

Accesibil total (rampă după
standarte, uşi/li� larg, WC
adaptat, ghişeie adaptate)
Accesibil parţial (rampă după
standarte, uşi/li� îngust, WC
nu este / neadaptat)
Inaccesibil parţial (rampă
neaccesibilă, uşi/li� larg, WC
este neadaptat)

25%

Inaccesibil total (scări, rampă
nu există, uşi/li� îngust, WC
neaccesibil)
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ANEXA 2
Evaluarea atitudinii societății față de persoanele cu dizabilități locomotorii și problemele de acces pe
care le întîmpină acestea
În cadrul proiectului „Liber în acțiune” finanțat de Fundația Soros-Moldova din cadrul Programului Egalitate şi Participare Civică, a fost efectuată o Evaluare a atitudinii societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi şi problemele legate de
accesul la infrastructura socială. În acest scop a fost elaborat un Chestionar de opinie publică, care a fost aplicat odată
cu evaluarea și monitorizarea accesibilității clădirilor cu destinație publică în 5 sectoare ale mun. Chișinău. Rezultatele
obţinute au fost prelucrate şi introduse în diagramele prezentate mai jos.
Menţionăm faptul că conform estimărilor noastre, aproximativ 40 % din persoanele cărora li s-a propus să răspundă
la întrebări au refuzat să vorbească.
Chestionarul a fost aplicat pe un eșantion de 250 de persoane, cu vîrste cuprinse între 15 – 65 de ani, dintre care 55
% - femei, 45 % - bărbați. (A se vedea figurele 1 și 2)
Conform genului:

După vîrstă
45%

12%

9%

24%

masculin
55%

feminin

Fig. 1

18%

37%

15-20 ani
20-30 ani
30-40 ani
40-50 ani
după 50

Fig. 2

Deși 36% dintre respondenți au afirmat că au o atitudine de implicare față de persoanele cu dizabilități, în timpul
efectuării evaluărilor arhitecturale şi chestionării trecătorilor, de nenumărate ori ne-am confruntat cu indiferență,
respingere și neimplicare din partea populației (atunci cînd era nevoie de ajutor la urcat sau coborît treptele). Populaţia nu știe cum să asiste o persoană utilizatoare de scaun rulant, manifestînd o atitudine de milă, compătimire - 30%
(figura 3).
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Anexe

A�tudinea societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi locomotorii
2%

36%

30%

Implicare
Milă
Indiferenţă
Respingere

0%

Apreciere

2%

Altele
30%

Fig. 3
Marea majoritate a respondenților (62%) au afirmat că cunosc persoane cu dizabilități care se confruntă cu problema
accesului din cauza barierelor arhitecturale, dar nu percep clar semnificația expresiei „accesibilitate pentru persoanele
cu dizabilități locomotorii” (figura 4).
Cunoaşteţi persoane care se confruntă cu probleme de acces din cauza barierilor arhitecturale?

nu
30%

da
62%

Fig. 4
În opinia respondenților, accesibilitatea presupune lipsa barierelor arhitecturale la intrarea într-o instituție de menire
publică, precum și accesul independent în instituție al persoanei utilizatoare de scaun rulant (figura 5).
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Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii înseamnă:
2%

Acces la servicii

36%

Deplasare fără bariere
Transport adaptat

40%

Mai multe posibilităţi
Nu ş�u
14%
4%

6%

3%

3%

Altele
Rampe acces, treceri special
amenajate, ascensoare, uşi largi etc.
Scaune rulante / echipament ajutător

Fig. 5
29% din respondenți consideră că cele mai importante instituții care necesită a fi adaptate sunt cele socio-medicale
(farmacii, policlinici, spitale, sanatorii etc.), alți 14% consideră că grădinițele și instituțiile de învățămînt sunt cele mai
importante (figura 6).
Ins�tuțiile care ar trebui să ﬁe adaptate sunt:
1%
28%

6%

Transport (troleibuze, autobuze, taxi)
Magazine, centre comerciale
Ins�tuţii medico-sociale (policlinici,
spitale, farmacii, sanatorii etc.)
Ins�tuţii de învăţămînt (şcoli,
grădiniţe, universităţi)
Blocuri de locuit, hotel, cămine

11%

5%
29%

6%
14%

Ins�tuţii culturale, cluburi de noapte,
complex spor�v, distracţii
Ins�tuţii publice, sociale, de stat
Nu ş�u / nu este important

Fig. 6
În opinia respondenților responsabilitatea pentru realizarea adaptărilor necesare revine în primul rînd statului 52 %
(figura 7).
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Responsabil de realizarea adaptărilor arhitecturale necesare este:
2% 2%

2%

8%

Societate
APL - primărie, pretură etc.

23%

MMPSFC
Administraţia clădirilor / AE
Statul, Autoritățile Publice Centrale
Organele competente

5%
52%

ONG
6%

Nu ş�u

Fig. 7
Din cauza accesului limitat, persoanelor cu dizabilități locomotorii li se încalcă drepturile la servicii medicale și la
muncă (cîte 13%), educație (11%), protecție socială (9%), viață independentă (10%) etc. (figura 8).
Drepturile încălcate din cauza accesului limitat sunt:
6%

8%

1%

11%
13%

6%
6%

6%
10%
13%
11%

9%

La educaţie
La serviciile medicale
La �mp liber
La muncă
La protecţia socială
La călătorie
Viaţa independentă
La informaţie
La casă şi familie
La jus�ţie
Toate
Altele

Fig. 8
Astfel avem posibilitate să constatăm faptul că societatea noastră cunoaşte puţin situaţia persoanelor cu dizabilităţi,
înţelegem că mai este mult de lucru la capitolul „Integrare în societate”. Majoritatea răspunsurilor respondenţii le-au
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dat intuitiv, dar credem că situaţia totuşi se mişcă într-o direcţie pozitivă. Paşii care e nevoie de întreprins în primul
rînd trebuie axaţi pe promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilităţi, crearea condiţiilor de integrare şi liberă participare la viaţa socială. E nevoie să schimbăm atitudinea şi imaginea de „consumator” care la moment e strîns
legată de definiţia „persoană cu dizabilitate” în „persoană cu abilităţi”. Şi aici e nevoie de lucrat cu ambele categorii:
societatea pe de o parte, persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora pe de altă parte. Un prim pas ar fi anume crearea
condiţiilor de accesibilitate la infrastructură.

ANEXA 3
Desene tehnice a Normativelor generale în construcţie pentru crearea condiţiilor accesibile
persoanelor cu dizabilităţi
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Anexe
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Anexe
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Poze ce reflectă cîteva exemple a rampelor accesibile şi neaccesibile
Accesibil

50

Neaccesibil

Anexe
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ANEXA 4
Aviz
Materialele prezentate în Raportul Asociaţiei „Motivaţie”, denotă despre un studiu amplu a segmentului cercetat. Astfel,
analiza comparativă a legislaţiei RM cu cea UE, demonstrează
despre necesitatea unei revizuiri a cadrului normativ existent,
care în cele din urmă defavorizează persoana ce deţine o astfel
de calitate, atît în cadrul creării mediului favorabili integrării
în societate, cît şi prin noţiunile prin care sunt consemnaţi –
invalid, cuvînt preluat din limba engleză, care în traducere ar
însemna – ne valabil.
Totodată, la definitivarea raportului realizat, ca generator a
servit şi activitatea organizaţiei propriu-zise care şi ea este subiect al legislaţiei în vigoare. Activitatea zilnică a instituţiei a
impus necesitatea revizuirii cadrului legal, iar ca model a fost
preluat cadrul normativ din spaţiul UE, care actualmente este
apreciat de comunitatea internaţională, ca cea ce asigura respectarea deplină a drepturilor omului.
În acest, sens adaptarea legilor existente la necesităţile reale
a persoanelor din segmenitul vizat, avînd ca exemplu cadrul
instituţional al UE, atestă o intenţie a perfecţionării acesteia la
rigorile timpului în concordanţă cu nivelul de dezvoltare şi a
culturii populaţiei.
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Prin aceasta, raportul prezentat evidenţiază o serie de schimbări propuse administraţiei publice centrale şi celei locale,
în elaborărea politicilor în domeniul dat, de asemenea şi în
vederea transformării viziunii per ansamblu asupra acestei
categorii de persoane.
Prin prezenta recomandăm Autorităţilor Publice Centrale şi Locale să ia în consideraţie cocluziile şi recomandările
cu privire la îmbunătăţirea accesului la infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii stipulate în
Raportul analiză a actelor juridice şi normelor în construcţie
elaborat de Asociaţia „MOTIVAŢIE”. Raportul vizat susţine
principiile CEDO şi a legislaţiei non – discriminare a Uniunii Europene. Salutăm iniţiativa în cauză şi recomandăm spre
susţinere respectivul proiect în continuare.
Gamurari Vitalie,
Dr. conf. univ.
Decan Facultatea Drept
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
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urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap
NP 051/2001 din România

2.
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