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PREȚUIND DEMNITATEA UMANĂ

De aproape un deceniu, echipa CAJPD urmărește producerea unei schimbări poziti-
ve în viața fiecărui om – “persoană cu dizabilități” pentru a ne bucura împreună de 
exercitarea  drepturilor și libertăților lor.

Cea mai importantă chemare pentru noi este de a prețui demnitatea umană și de 
a purta de grijă oamenilor, de aceea rămânem dedicați misiunii noastre – de  a 
contribui la participarea deplină a fiecărei persoane cu dizabilități la viața publică, 
apărând, promovând și monitorizând respectarea drepturilor acesteia.

Prin activitățile noastre, pledăm pentru participare, egalizare a șanselor, crearea 
oportunităților și dezvoltarea potențialului lor. Astfel, contribuim la:
■ incluziunea socială și abilitarea economică a acestora;
■ reprezentarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în instanță și promovarea 

litigării strategice pentru asigurarea egalității de șanse;
■ implementarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

(CDPD) în Moldova,  prin  prezentarea periodică a Raportului Alternativ, elabo-
rat de către societatea civilă prin Mecanismul Independent de Monitorizare;

■ “cultivarea” de noi lideri din rândul persoanelor cu dizabilități, consolidându-le 
potențialul de implicare în luarea deciziilor;

■ participarea la procesul de consultare a Politicilor Publice;
■ stabilirea încrederii dintre organizațiile din domeniul dizabilității de pe ambele 

maluri ale Nistrului.

Echipa CAJPD vă mulțumește pentru suportul acordat în realizarea misiunii noas-
tre, prin acordarea încrederii și atitudinii cooperante, fie că sunteți beneficiar, 

donator, autoritate publică, mass-media sau ONG. 

 
Cu considerație, 

Vitalie Meșter,
 Director executiv  

Centrul de Asistență Juridică  
pentru Persoane cu Dizabilități

 MISIUNE
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) este o orga-
nizație națională a societății civile care pledează pentru apărarea, promovarea și 
monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 VIZIUNE
Persoanele cu dizabilități din Moldova se bucură de deplină și egală exercitare a 
drepturilor și libertăților lor, într-o lume incluzivă. 

 VALORI
■	 Dragoste pentru semeni. Cea mai importantă chemare este de a prețui oamenii.
■	 Integritate. Consecvența, onestitatea, corectitudinea și transparența – evaluate 

prin acuratețea acțiunilor noastre.
■	 Excelență. Suntem dedicați celor mai înalte standarde profesionale.
■	 Familie. Prețuim echilibrul dintre familie, dezvoltarea personală și profesională.
■	 Egalitate de șanse. Contribuim la participarea deplină la viața publică a fiecărei 

persoane cu dizabilități.

 OBIECTIVE STRATEGICE 
■	 Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.
■	 Apărarea drepturilor acestora.
■	 Abilitare civică și economică.

 DOMENII
Advocacy și Politici Publice 
■ Consultarea politicilor publice.
■ Campanii de advocacy.
■ Elaborarea Raportului de alternativă asupra Convenției ONU privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) prin intermediul Mecanismului Independent 
de Monitorizare (MIM).

Asistentă Juridică și Litigare Strategică 
■ Promovarea egalității de șanse prin reprezentarea în instanță a drepturilor per-

soanelor cu dizabilități.
■ Crearea precedentelor judiciare cu impact asupra respectării drepturilor stipu-

late în CDPD.

Abilitare civică și economică
■ Consolidarea capacităților de auto-reprezentare.
■ Incluziune pe piața muncii (angajare asistată, antreprenoriat social).
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 PERFORMANȚE     
■ 10 ani de expertiză - Advocacy pentru Persoane cu Dizabilității.
■ 20 de programe/ proiecte realizate.
■ 11 politici publice consultate.
■ Angajați: 40 % - persoane cu dizabilități.
■ 50 de lideri comunitari.
■ 300 de beneficiari anual.

Beneficiari: 
Beneficiari ai Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități sunt 
persoanele cu dizabilități, părinții persoanelor cu dizabilități și ONG-urile din do-
meniul dizabilității, precum și autoritățile publice centrale și locale. 

 PROIECTE DE MARCĂ 

PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2015

Denumirea proiectului: Creșterea nivelului de implicare și participare a persoane-
lor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății

Bugetul: 1059990 lei

Perioada de implementare: 01.01.2015-31.12.2015

Descrierea proiectului: 
Scopul proiectului: Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu 
dizabilități și a ONG-urilor acestora în viața societății

Obiectivele proiectului:
Imediate: 
1. Până la sfârșitul anului 2015,  cadrul normativ național este ajustat în conformi-

tate cu prevederile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabili-
tăți (CDPD).

2. Până la sfârșitul anului 2015, persoanele cu dizabilități și organizațiile care îi 
reprezintă și-au dezvoltat capacitățile și se implică activ în promovarea și res-
pectarea drepturilor persoanele cu dizabilități.

Obiective specifice:
1. Persoanele cu dizabilități sunt asistate să-și apere și să-și promoveze drepturile, 

până la sfârșitul anului 2015. RECUNOAȘTERE PUBLICĂ

Premiul ONU – pentru Inițiativa de Ratificare a Convenției 
ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

 AFILIERI 

 DONATORII CAJPD ÎN 2015
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– o persoană cu dizabilități (absolvent al programului de liderism din 2014 fi-
nanțat de SOIR Moldova) a reușit să fie admisă pentru petrecerea expertizei 
medicale cât și să obțină certificatul medical prin care a fost declarată aptă 
cu aplicarea unor restricții pentru calitatea de candidat în obținerea permi-
sului de conducere auto;

– la insistența CAJPD a fost dat start lucrărilor de renovare a Gării Auto Centra-
le Chișinău  în corespundere cu standardele de accesibilitate pentru persoa-
nele cu mobilitate redusă;

– unei tinere cu dizabilități de vedere i s-a încălcat dreptul în angajare pe te-
mei de dizabilitate. La 11 septembrie 2015 CAJPD a asistat beneficiara la 
ședința publică la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și 
Asigurarea Egalității pe cazul nr. 261/15, la care CAJPD a fost selectat în cali-
tate de expert. Pe acest caz s-a înaintat o cerere în judecată;

– Accesibilitatea străzilor „Vasile Alecsandri” și „Grenoble” evaluată fiind și 
informate Autoritățile referitor la respectate standardelor de accesibilitate 
pentru persoanele cu mobilitate redusă;

– Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități de vedere și utilizatorilor 
scaunului rulant la serviciile oferite de băncile comerciale, cum ar fi asigura-
rea accesibilității bancomatelor;

■ Raportul de Alternativă asupra Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități elaborat;

■ Draft-ul Regulamentului Mecanismului Independent de Monitorizare elaborat 
și propus de Oficiul Avocatului Poporului pentru consultările publice și spre 
aprobarea ulterioară.

2. Acte normative /politici publice naționale importante din domeniul dizabilității 
sunt armonizate cu prevederile CDPD.

3. Persoanele cu dizabilități și organizațiile care le reprezintă participă la monitori-
zarea și implementarea CDPD.

Grupul țintă (beneficiari): Grupul țintă al acestui proiect sunt tinerii cu dizabilități, 
persoane cu dizabilități, părinții persoanelor cu dizabilități, ONG-urile din domeniul 
dizabilității.

Activități:  
■ Oferirea asistenței juridice și litigare strategică;
■ Campania Advocacy pentru recunoașterea statutului MIM;
■ Finalizarea Raportului de Alternativă asupra Convenției ONU privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități;
■ Evaluarea Programului de liderism care a fost realizat în proiectul din anul 2014 

în cadrul proiectului ”Creșterea activismului în rândul persoanelor cu Dizabili-
tăți și a Organizațiilor acestora„ finanțat de SOIR Moldova;

■ Conferința Națională de lansare a Raportului Alternativ.

Rezultate atinse: 
■ Asistență juridică acordată pentru 132 de persoane;
■ 6 politici publice consultate;
■ 6 cazuri de litigare strategică identificate:

– recunoașterea dreptului la capacitate juridică a  unei persoane cu dizabilități;

Proiectul „Creșterea nivelului de implicare și participare a 
persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi reprezintă 
în viața societății”, a fost realizat cu suportul financiar al SOIR 
Moldova.
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PROIECTE ÎN PROCES DE IMPLEMENTARE

Denumirea proiectului: Participarea persoanelor cu dizabilități din Moldova la 
viața politică și publică

Bugetul: 23 639 $

Perioada de implementare: 02.02. 2015 – 31.01.2016

Descrierea proiectului:
Scopul proiectului: Facilitarea realizării dreptului de participare la viața politică și 
publică a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. 

Obiectivele proiectului: 
1. 15 persoane cu dizabilități, din diferite regiuni ale țării (inclusiv   Găgăuzia), să 

își consolideze abilitățile de a-și realiza dreptul de participare la viața politică și 
publică.

2. 20 persoane cu dizabilități să se implice la promovarea schimbărilor în ceea ce 
privește exercitarea dreptului de participare la viața politică și publică la nivel 
local și național.

Grupul țintă (beneficiari): Beneficiarii direcți ai proiectului sunt persoanele cu diza-
bilități, iar beneficiarii indirecți sunt membrii familiilor persoanelor cu dizabilități, 
societatea, organizațiile ce activează în domeniul drepturilor omului și autoritățile 
publice locale și centrale.

Activități:  
■ Training “Participarea persoanelor cu dizabilități la viața politică și publică”;
■ Monitorizarea alegerilor locale 2015;
■ Elaborarea Raportului privind respectarea dreptului la vot a persoanelor cu di-

zabilități în timpul alegerilor locale 2015;
■ Ședință de lucru cu CEC;
■ Coaching pentru persoanele cu dizabilități în vederea implicării la viața politică 

și publică la nivel local;
■ Dezvoltarea raportului „Dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la via-

ța politică și publică”;
■ Conferința Națională ”Participarea persoanelor cu dizabilități la viața politică și 

publică”;
■ Elaborarea a două pliante;
■ Mediatizarea activităților proiectului.

Rezultate anticipate: 
■ 15 persoane cu dizabilități instruite în vederea participării la viața politică și 

publică;
■ 15 persoane cu dizabilități ce au participat în calitate de observatori naționali la 

alegerile locale din iunie 2015;
■ 100 Rapoarte privind respectarea dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități în 

timpul alegerilor locale 2015, distribuite;
■ Recomandări elaborate;
■ Recomandările prezentate Comisiei Electorale Centrale și autorităților locale;
■ Minim 10 apariții media ce reflectă activitatea proiectului;
■ 20 persoane cu dizabilități implicate în promovarea participării la viața publică 

și politică din  comunitățile lor.

Proiectul „Participarea persoanelor cu dizabilități din 
Moldova la viața politică și publică” este posibil datorită 
suportului financiar din partea Ambasadei Statelor Unite 
ale Americii.
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Denumirea proiectului: Creșterea gradului de participare a persoanelor cu dizabi-
lități la procesele de politici publice. 

Bugetul: 438792 MDL

Perioada de implementare: 01.10.2104 – 30.09.2017

Descrierea proiectului:
Scopul proiectului: Creșterea capacităților OSC-urile din domeniul dizabilității de a 
influența politicile publice și de a reprezenta mai eficient intereselor constituenți-
lor, în relațiile cu autoritățile publice la nivel central și local.

Obiectivele proiectului:    
1. Consolidarea capacităților OSC-urilor din domeniul dizabilității, în realizarea 

campaniilor de advocacy, participarea la procesele de politici publice și mobili-
zarea constituenților.

2. Consolidarea capacităților CAJPD în planificarea organizațională și  diversifica-
rea surselor de finanțare.

Grupul țintă (beneficiari): persoanele cu dizabilități, părinții persoanelor cu dizabi-
lități, ONG-urile persoanelor cu dizabilități.

Activități:
■ Training pentru OSC-urile în advocacy și mobilizarea constituenților;
■ Coaching în advocacy pentru OSC-urile din domeniul dizabilități;
■ Realizarea campaniilor de advocacy de către OSC-urile partenere;
■ Ședință de evaluare și revizuire a Panului Strategic al CAJPD moderata de un 

expert;
■ Training pentru instruirea echipei CAJPD în vederea lansării activității de Antre-

prenoriat Social;
■ Ședințe de lucru a echipei CAJPD in vederea revizuirii Politicii de Personal al 

CAJPD din perspectiva evaluării personalului, motivația, conflict de interese.

Rezultate anticipate:
■ Cel puțin 36 de OSC-uri instruite în advocacy și participarea la procesele de po-

litici publice, mobilizarea constituenților;
■ Cel puțin 9 OSC-uri implicate în programul de coaching;
■ OSC-urile beneficiare ale proiectului, participă la inițiere/ elaborarea/ imple-

mentarea / monitorizarea a cel puțin 9 politici publice importante la nivel regi-
onal sau național care vizează persoanele cu dizabilități;

■ Plan Strategic al CAJPD elaborat;
■ Politica de salarizare a CAJPD elaborată.

Proiectul „Creșterea gradului de participare a persoanelor cu dizabilități la pro-
cesele de politici publice” este realizat cu suportul Agenției SUA pentru Dezvol-
tare Internațională (USAID)  și FHI 360.
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Activități: Pregătirea pentru angajare a persoanelor cu dizabilități; Consilierea per-
soanelor cu dizabilități în procesul de angajare în câmpul muncii. 

Rezultate anticipate: 
■ 30 de persoane cu dizabilități instruite și pregătite pentru angajare;
■ 30 de persoane cu dizabilități sunt consiliate și asistate în procesul de angajare;
■ 20 de persoane cu dizabilități angajate în câmpul muncii.

Denumirea proiectului: Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii a 
persoanelor cu dizabilități 

Bugetul: 37.000,00 £

Perioada de implementare: Iulie 2015-Iunie 2016

Descrierea proiectului: 
Scopul proiectului:  Facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabi-
lități din Moldova

Obiectivele proiectului: 
1. Dezvoltarea competențelor personale a persoanelor cu dizabilități necesare 

pentru angajarea lor în câmpul muncii;
2. Reducerea barierelor în angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabili-

tăți, prin crearea unui dialog pozitiv cu diferiți subiecți interesați, precum anga-
jatorii, autoritățile publice etc;

3. Îmbunătățirea legislației naționale și a politicilor privitoare la angajarea în câm-
pul muncii a persoanelor cu dizabilități. 

Grupul țintă (beneficiari): Persoane cu dizabilități, Angajatori, Funcționarii ANOFM 
și ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Proiectul: „Oportunități mai bune de angajare pentru 
Persoanele cu Dizabilitățiʺ este realizat cu sprijinul fi-
nanciar al World Jewish Relief Marea Britanie
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ISTORII DE SUCCES

Implicarea la viața politică și publică
Balan Ion este unul dintre participanții la proiectul “Participarea persoanelor cu di-
zabilități din Moldova la viața politică și publică”, care are dizabilitate locomotorie, 
ce nu este nicidecum un obstacol de a se implica activ la viața politică și publică 
locală și națională. 

Ion a absolvit facultatea de istorie a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, 
după care a absolvit cursuri de informatică în cadrul Centrului de Instruire Continuă 
și apoi s-a angajat și activează ca Laborant  în informatică în cadrul Liceului Teoretic 
din Ștefănești.

Ion este un tânăr activ, căruia îi pasă de problemele cu care se confruntă consătenii 
săi. De aceia, Ion, imediat după finisarea primului Modul de instruire cu privire la 
participarea persoanelor cu dizabilități la viața politică și publică, și anume partici-
parea la procesul electoral, a și sesizat unde este necesară implicarea sa. “În satul 
Ștefănești, Casa de cultură, care este și secție de votare, nu este accesibilă pentru 
persoanele cu dizabilități și trebuie de întreprins ceva” și-a zis Ion, care a mers și a 
relatat problema primarului din sat. Ștefănești, d-lui  Zdraguș Simion.  Acesta din 
urmă  a fost foarte deschis, receptiv și rezultatele implicării acestuia nu s-au lăsat 
mult așteptate. În 3-4 zile la Casa de cultură din satul Ștefănești a fost construită 
o rampă, după standarde. De asemenea a fost fixată și o bară de suport. Ținem să 
menționăm că în timpul construcției rampei muncitorilor li s-au alăturat săteni, 
copii ca să dea o mână de ajutor. 

După spusele lui Ion, în zilele când a fost construită rampa la Casa de cultură el nu 
era în sat, dar cu gândul era mereu acolo…”este totul bine”, ”o să țină cont de stan-
darde” etc. Întors în sat, Ion a fost invitat, să ”probeze” accesibilitatea rampei. Bucu-
rie….satisfacție….împlinire, au fost sentimentele ce l-au încercat în acele momente.

Modelul de implicare a lui Ion și de sesizare a D-lui Primar Zdraguș Simion sunt 
demne de urmat și, în concluzie, putem spune că ”PUTEM” și respectiv ”SE POATE”.

 Această istorie de succes s-a înregistrat în cadrul Proiectului ”Participarea per-
soanelor cu dizabilități din Moldova la viața politică și publică” realizat datorită 
suportului financiar din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Angajarea în câmpul muncii
Muhammad Sajjad este un tânăr cu deficiențe de auz din Pakistan, care a emigrat 
în Moldova ca să se căsătorească cu o tânără cu dizabilități. Deși încă nu a obți-
nut cetățenia Republicii Moldova, el a lucrat, ocazional, în câteva companii, dar 
de fiecare dată a fost angajat neoficial, fără contract de muncă. Pe lângă faptul că 
Muhammad nu poate vorbi, el nici nu poate să scrie în aceste, fapt ce îi reduce 
abilitatea de comunicare doar la limbajul semnelor. Din această cauză, Muhammad 
nu a reușit să se angajeze oficial pentru o perioadă mai îndelungată. După două zile 
de probă în Secția manipulare a produselor în cadrul companiei “Orbico MA” SRL, 
Muhammad a decis să se angajeze în cadrul acestei întreprinderi.  Începând cu data 
de 14 decembrie 2015, Muhammad a fost angajat legal în cadrul companiei și este 
mulțumit de serviciul pe care îl are.  

Această istorie de succes s-a înregistrat în cadrul Proiectului „Oportunități mai 
bune de angajare pentru Persoanele cu Dizabilitățiʺ, realizat cu sprijinul financiar 
al World Jewish Relief Marea Britanie.
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Redobândirea capacității juridice
Un rezultat care a schimbat viața unei persoane,  va avea  și un impact pentru alte 
persoane ce se vor afla în  situații similare, este cazul doamnei Elena Voronina,  per-
soană nevăzătoare, care și-a redobândit capacitatea sa juridică la 9.12.2015, după 
ce a fost declarată incapabilă la cererea fiicei sale,  de către judecătoria Sectorului 
Buiucani mun. Chișinău încă în anul 2008.

Înainte de a se adresa pentru ajutor, în 2011, la Centrul de Asistență Juridică pentru 
Persoane cu Dizabilități, Doamna Voronina, de nenumărate ori, timp de 3 ani de 
zile, cu forțe proprii, a încercat să anuleze această hotărâre a instanței de judecată, 
dar fără succes. 

Cadrul normativ existent nu permite persoanelor care au fost declarate incapabile 
din inițiativă proprie să-și redobândească capacitatea juridică. Acest lucru se poate 
întâmpla doar la cererea aceleiași persoane la inițiativa cărora persoana dată  a fost 
declarată incapabilă. 

Avocatul care a fost contractat de Elena Voronina, pentru a fi apărată în instanța de 
judecată împotriva fiicei sale,  nu a atacat în Curtea de Apel hotărârea judecătoriei 
Buiucani prin care beneficiara a fost declarată incapabilă.

La baza acestei hotărâri judecătorești din 2008 a stat raportul de expertiză psihia-
trică a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Codru”. Acest raport a fost întocmit  în urma 
aplicării tratamentului forțat, căruia a fost supusă dna Voronina, timp de 40 de zile, 

lipsind-o de bastonul ei alb (echipament necesar pentru mobilitatea persoanelor 
nevăzătoare), fiind  internată într-o secție de tip închis, alături de persoane con-
damnate pentru infracțiuni grave și deosebit de grave.

Procurorii cărora li s-a adresat beneficiara pe parcursul anilor, care în virtutea legii 
trebuiau să-i acorde suport, au refuzat-o, anume pe motiv că a fost declarată inca-
pabilă, totodată avertizând-o „..în cazul în care vei insista, vei putea ajunge înapoi 
la spitalul Psihiatric... ” 

Din declarațiile doamnei Voronina, la baza cererii prin care a fost solicitat să fie 
declarată incapabilă, a stat un motiv ascuns al fiicei sale și anume deposedarea 
beneficiarei de dreptul de proprietate asupra apartamentului pe care îl deține îm-
preună cu fiica sa, cu câte o doime parte. Prin urmare beneficiara a fost alungată 
din locuința sa și din 2008 până în prezent mai este și o persoană fără adăpost. 

Doar începând cu anul 2011, după ce doamna Elena Voronina s-a adresat după 
ajutor la CAJPD, lucrurile au început să se miște.  Însă pentru a obține un câștig de 
cauză beneficiara a fost parte la un proces de litigare strategică care a durat 5 ani de 
zile. Totuși prin acest caz unic în practica judiciară a Republicii Moldova persoanele 
lipsite de capacitate juridică au obținut pentru prima dată o victorie. Doamna Elena 
Voronina a obținut o victorie fără precedent asupra sistemului.

La 9 decembrie 2015 Curtea Supremă de Justiție a RM a recunoscut dreptul la ca-
pacitatea juridică a persoanelor cu dizabilități, creând astfel un precedent judiciar 
în implementarea art. 12 al Convenție ONU privind Drepturile Persoanelor cu Diza-
bilități ratificată de către Parlamentul RM la 09.07.2010.

În cadrul acestui proces de litigare strategică CAJPD împreună cu Doamna Elena 
Voronina a reușit să se impună sistemului, făcând ca toate instituțiile statului impli-
cate în acest proces (Procuratura, Instanțele de judecată, Spitalul Clinic de Psihia-
trie Codru, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Buiucani, CNAJGS) să funcțione-
ze în interesul ocrotirii drepturilor fundamentale ale beneficiarei, egalitatea în fața 
legii,( art. 12 CDPD, art. 16 al Constituției RM) acces la justiție  (art. 13 CDPD și art. 
20  al Constituției RM)  și nicidecum  în detrimentul acesteia. 

Acest rezultat are  efect  pozitiv atât asupra vieții beneficiarei cât și asupra persoa-
nelor ce se vor afla în situații similare, deoarece este un precedent judiciar al Curții 
Supreme de Justiție a Republicii Moldova și acesta va fi un model pentru instanțele 
judecătorești ierarhic inferioare care vor examina cazuri asemănătoare, ceia ce va 
duce  ca sistemul judecătoresc să fie mai eficient iar examinarea cazurilor de acest 
gen se vor realiza într-un timp mai restrâns.

Cazul lui Elena Voronina, v-a servi în calitate de studiu de caz, și pentru legiuitor, 
pentru realizarea reformei în domeniul capacității juridice  și anume: modificarea 
Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului electoral și altele, cât și va spori 
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abolirea tutelei și acordarea-oferirea persoanelor cu dizabilități a serviciilor de su-
port în luarea deciziilor.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=24582

Această istorie de succes s-a înregistrat în cadrul Proiectului “Creșterea nivelului 
de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi re-
prezintă în viața societății”, realizat cu suportul financiar al SOIR Moldova.

Un parteneriat ce își atinge obiectivele propuse
 Acțiunile comune de advocacy, realizate în cadrul parteneriatului dintre Asociația 
”Motivație” din Moldova și Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Di-
zabilități și susținute prin atitudinea prietenoasă a Autorității Aeronautice Civile a 
RM, ce au avut drept scop asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru persoane 
cu dizabilități și alte persoane cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea 
aerului care pleacă, tranzitează sau sosesc la un aeroport situat pe teritoriul Repu-
blicii Moldova, au fost finalizate cu succes.

La 2 decembrie 2015 Cabinetul de miniștri în exercițiu a aprobat modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului Național de Faci-
litare a Transporturilor Aeriene.

http://gov.md/ro/content/persoanele-cu-nevoi-speciale-vor-beneficia-de-servi-
cii-mai-bune-timpul-calatoriilor-cu 
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_43.pdf

Această istorie de succes s-a înregistrat în cadrul Proiectului “Creșterea nivelului 
de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi re-
prezintă în viața societății”, realizat cu suportul financiar al SOIR Moldova.

Drumuri și trotuare accesibile
La inițiativa parteneriatului ”FĂRĂ BARIERE ”,  din care fac parte Centrul de Asis-
tență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități și Asociația “Motivație” din Moldova, 
Primăria mun. Chișinău  a început lucrările de renovare a trotuarului aflat pe porți-
unea de drum Grenoble 110 -Grenoble 126 A. Prin răspunsul din 29.12.2015 oferit 
de către Primărie, la cererea prealabilă din 25 noiembrie 2015, aceasta  și-a asumat 
următoarele obligații:
■ coborârea bordurilor la întreruperea trotuarului cu căile de acces și la treceri de 

pietoni;
■ reamplasarea pilonilor pentru indicatoare rutiere de pe trotuar la marginea ex-

terioară a lui;
■ dotarea semafoarelor cu semnalizare sonoră  de la cele 4  intersecții  de pe 

această porțiune de drum. 

Considerăm că aceste renovări la moment produc efecte pozitive asupra tuturor 
persoanelor cu mobilitate redusă care se deplasează sau se vor deplasa pe aceas-
tă porțiune de drum. Această inițiativă, prin care autoritatea publică locală a fost 
obligată să se conformeze în legătură cu construcția căilor de comunicație în mun. 
Chișinău cu normele legale privind standardele de accesibilitate pentru  persoanele 
cu dizabilități și alte persoane cu mobilitate redusă, va servi un precedent admi-
nistrativ, prin care Primăria în proiectarea altor lucrări de construcție sau renovării 
căilor de comunicație va ține cont de angajamentele care îi revine potrivit legisla-
ției în vigoare .

Această istorie de succes s-a înregistrat în cadrul Proiectului “Creșterea nivelului 
de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi re-
prezintă în viața societății”, realizat cu suportul financiar al SOIR Moldova.
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DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ

Atelierul de lucru în vederea elaborării Planului Strategic  
al CAJPD 2016-2018
În perioada 3-7 august 2015 în cadrul atelierului pentru planificarea strategică 
CAJPD realizat la  Odiseu, Vadul lui Vodă în cadrul proiectului ”Creșterea gradului  
de participare a persoanelor cu dizabilități la procesele de politici publice” finan-
țat de FHI-360, a avut loc o autoevaluare privind capacitățile organizaționale ale 
CAJPD. Atelierul a fost moderat de către Nicolae Crețu. 

Ca urmare  a acestei autoevaluări a fost întocmit un raport în care au fost incluse 
prioritățile pentru a doua jumătate a anului 2015 cu privire la dezvoltarea următoa-
relor capacități organizaționale a CAJPD: 
■ Guvernarea;
■ Managementul operațional;
■ Managementul resurselor financiare și materiale;
■ Dezvoltarea Resurselor Umane;
■ Dezvoltarea imaginii (Relații cu publicul)
■ Parteneri (stakeholderi); 
■ Relația cu beneficiarii (inclusiv instrumente de marketing non-profit);
■ Servicii. 

Pentru fiecare capacitate organizațională din cadrul echipei CAJPD a fost numită 
câte o persoană responsabilă. Aceasta a elaborat un plan de acțiuni pentru 6 luni, 
privind dezvoltarea capacității organizaționale care i-a revenit.

Ședință de lucru în vederea elaborării Politicii de salarizare a CAJPD
În cadrul proiectului ”Creșterea gradului  de participare a persoanelor cu dizabilități 
la procesele de politici publice” finanțat de FHI-360 a fost elaborat un draft a Poli-
ticii de salarizare care urmează a fi finalizată în anul 2016. Ședința de lucru a fost 
moderată de către experți ai companiei juridice și de consulting BRODSKY USKOV 
LOOPER REED & PARTNERS.



2524

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ■ 2015

Lainus Djervis, jurist și Andrei Jizdan, contabil în cadrul companiei, au evaluat si-
tuația existentă, determinată de constrângerile specifice de salarizare în cadrul 
proiectelor CAJPD, precum și politica de personal: recrutare, avantajele surselor 
de recrutare internă și externă, etapele de selectare și planificare a carierei, pro-
movarea și concedierea. O atenție aparte s-a acordat indicatorilor de evaluare a 
performanțelor angajaților. 

Acest parteneriat reprezintă un gest de responsabilitate socială a companiei, gene-
rat de misiunea acesteia – de prestare a serviciilor juridice și de consulting conform 
standardelor internaționale, inclusiv, organizațiilor societății civile.

Elaborarea Politicii Anticorupție  
și Politica Privind Acordarea Serviciilor de Asistență Juridică  
și Realizarea Proceselor de Litigare Strategică
Politica Anticorupție descrie modul de abordare în contextul fenomenului corup-
ției  și măsurile de combatere a acestuia în cadrul organizației. Politica conține un 
set de principii ce urmărește creșterea gradului de conștientizare și promovare a 
măsurilor de prevenire, prin urmare, se urmărește reducerea cazurilor de comi-
tere a erorilor, facilitează depistarea ilegalităților și stimulează întreprinderea mă-
surilor  adecvate. Angajamentul CAJPD de luptă împotriva corupției este integrat 
în misiunea  și  valorile organizației și reprezintă un semn de respect față de titu-
larii de drepturi, angajați, membri, voluntari, parteneri și donatori. Politica antico-
rupție vizează angajații CAJPD, membrii Consiliului de Administrare, voluntarii și 
consultanții / experții contractați. Implementarea setului de principii anticorupție 
presupune acționarea în conformitate cu acestea și promovarea prevederilor rele-
vante și aplicabile atât în cadrul organizației,  cât și în  afara ei – în toate domeniile 
de activitate. 

Politica Privind Acordarea Serviciilor de Asistență Juridică și Realizarea Proceselor 
de Litigare Strategică descrie modul de acordare a serviciilor de asistență juridică 
și etapelor de realizare a proceselor de litigare strategică acordate cu titlu gratuit 
în beneficiul persoanelor cu dizabilități și membrilor familiilor acestora care nu dis-
pun de suficiente mijloace financiare pentru plata acestor servicii.

Adunarea Generală a CAJPD
La 26 decembrie 2015 a avut loc Adunarea Generală ordinară a membrilor asociați 
ai CAJPD. În cadrul Adunării  Generale s-a hotărât:
■ A acorda calitatea de membri asociați pentru 7 persoane, astfel numărul to-

tal de membri asociați ai CAJPD este de 21 de persoane, dintre care 10 femei, 
10 bărbați și o persoană juridică. 

■ De a modifica denumirea Asociației Obștești Centrul de Asistență Juridică pen-
tru Persoane cu Disabilități  în Asociația Obștească „ADVOCACY” pentru Persoa-
ne cu Dizabilități.

■ De a modifica componența nominală a Consiliului de Administrare. Astfel con-
form hotărârii Adunării Generale din 26.12.2015 componența nominală a Con-
siliului de Administrare este compusă din Președinte – Victor Zamă, Membră – 
Polina Panainte, Membru – Harald Aalbers.
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SITUAȚIA FINANCIARĂ A CAJPD ÎN 2015

În anul 2015 bugetul surselor financiare din partea finanțatorilor a constituit 
2 749 005,59 lei. Bugetul a fost constituit procentual din următoarele surse:

Fundația Soros  
Moldova
1%

OHCHR
2%

WJR
36%

Ambasada SUA
17%

USAID/FHI 360
6%

SOIR Moldova
38%


