
Asociația ,,MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM)  - 
Promovează drepturile persoanelor cu dizabilități cu 

scopul îmbunătățirii calității vieții și incluziunea socială 
a acestora. 



 
LEGEA 60. privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 
din 2012 
 
CAPITOLUL III. ACCESIBILITATE 
 
Articolul 17. Politica de stat în domeniul accesibilităţii. 
Articolul 18. Proiectarea şi construcţia obiectelor infrastructurii sociale 
adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi. 
Articolul 19. Amenajarea obiectelor infrastructurii sociale pentru a putea 
fi folosite de către persoanele cu dizabilităţi. 
Articolul 20. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mijloacele 
de transport în comun. 
Articolul 21. Amenajarea încăperilor de locuit pentru a putea fi folosite 
de către persoanele cu dizabilităţ.  
Articolul 22. Satisfacerea nevoilor locative ale persoanelor cu dizabilităţi. 
Articolul 23. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la obiectivele 
culturale, turistice şi la complexele (sălile) sportive. 
Articolul 24. Participarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor la 
realizarea politicii de stat de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţ. 
Articolul 25. Accesul la informare.  
Articolul 26. Răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind 
asigurarea accesibilităţii.  



HARTA  ACCESIBILTĂȚII – PESTE O MIE DE OBIECTE 
MAJORITATEA NEACCESIBILE 



ACCESIBILITATE –  
DREPT FUNDAMENTAL PENTRU SOCIETATE   

Persoane cu dizabiliate locomotorie, dizabilitate de vedere, părinți cu 
copii în cărucioare, persoane în etate etc. 



 
Cladiri evaluate complex – 15  
-          Cladiri accesibile – 2  
-          Cladiri partial accesiblile(cu galben) – 11 
-          Cladiri total neaccesibile(cu rosu) – 58 
-          Lipseste total rampa de la intrare  – 67 
-          Cladiri cu sine metalice - 36 
-          Intersecții  
            - 28 intersecții cu alte străzi 
            -  23 inaccesibile cu bordure inalte 
            -  5 partial accesibile coborire abrupta 
            -  0  intersectii accessible  

Marathon de evaluare a accesibilității 2015 





Total clădiri evaluate 

 

 
 

Nivel de accesibilitate   
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Total clădiri evaluate 

Nr. 
Nivelul de 
accesibilitate Clădiri  

1 Accesibile 169 

2 Parțial accesibile 221 
3 Inaccesibile 740 

TOTAL   1130 



Cum înțelegem noi accesibilitatea????? 
Profesionalismul specialiștilor din zilele noastre............  
Noi numim acest lucru - EXTRIM 



TRECERI  

Dacă poți, le SARI 



Rampe care pot fi ridicate doar de SPORTIVI 



Sau, MĂMICI Curajoase 



Rampe de LUX – pentru noi încă un risc de a ne trauma 



De fapt uităm că avem nevoie de acces la servicii medicale, studii, 
transport public și locuințe accesibile...etc 



Sau ,,Strada pietonală” cu obiecte FĂRĂ Acces...... 



,,Strada pietonală” cu treceri FĂRĂ Acces...... 



Locuințe sociale nu sunt accesibile pentru 
persoane cu dizabilități 



Locuințe sociale nu sunt accesibile pentru 
persoane cu dizabilități 



Locuințe sociale nu sunt accesibile pentru 
persoane cu dizabilități 



Locuințe sociale nu sunt accesibile pentru 
persoane cu dizabilități 



Locuințe sociale nu sunt accesibile pentru 
persoane cu dizabilități 
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