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Centrului de asistență juridică pentru persoane cu dizabilități



Abrevieri:
CAJPD - Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
CDPD - Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
ONG – Organizație non-guvernamentală
OSC –organizație a societății civile
UE - Uniunea Europeană
APL- Administrația publică locală
BESV- Birourilor Electorale a Secțiilor de Votare
CICDE- Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală
OHCHR-United Nations Human Rights Office of the Higher Commissioner



E timpul ca eforturile noastre să culeagă roade și chiar ne bucurăm că acea

inițiativă de un deceniu în urmă a prins rădăcini spre binele persoanelor cu

dizabilități din Republica Moldova. E un an aniversar, un timp al bilanțului, dar și al

inițiativelor ce vor deschide un drum spre următorul deceniu. În mod intenționat,

nu dorim să spunem prea multe, ci să lăsăm anii și beneficiarii noștri să fie expresia

existenței Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Disabilități.

Mulțumim celor care la un moment dat ne-au fost sprijin și încurajare. Promitem a

fi în continuare o echipă de curaj, de acțiune și de receptivitate în procesul de

îmbunătățire a vieții persoanelor cu dizabilități.

Cu recunoștință, 

Vitalie Meșter, director Executiv CAJPD

2016 - an aniversar



Misiune

CAJPD este o organizație națională a societății 

civile, care pledează pentru apărarea, promovarea 

și monitorizarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități din Republica Moldova. 

Despre CAJPD pe scurt 

Obiective strategice

- Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

cu dizabilități;

- Apărarea drepturilor acestora;

- Abilitare civică și economică.

Viziune

Persoanele cu dizabilități din Republica Modlova 

se bucură de deplină și egală exercitare a 

drepturilor și libertăților, într-o lume inlcuzivă. 

Valori

Dragostea pentru semeni. Cea mai importantă chemare este de a prețui oamenii;

Integritate. Consecvența, onestitatea, corectitudinea și transparența în toate 

acțiunile noastre. 

Excelență. Suntem dedicați celor mai înalte standarde profesionale. 

Familie. Prețuim echilibrul dintre familie, dezvoltarea personală și profesională.

Egalitatea de șanse. Contribuim la participarea deplină la viața publică a fiecărei 

persoane cu dizabilități. 

Domenii

Advocacy și politici Publice: campanii de advocacy, consultarea politicilor 

publice. 

Asistență Juridică și Litigare Strategică: promovarea egalității de șanse prin

reprezentarea în instanță a drepturilor persoanelor cu dizabilități, crearea de

precedente judiciare.

Abilitate civică și economică: angajare asistată, antreprenoriat social.



Proiectul “Creșterea gradului de participare a
persoanelor cu dizabilități în procesele de
politici publice” este realizat cu suportul
Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională
și FHI-360.

În proces de implementare

ProiectGrupul țintă

Perosane cu dizabilități, părinții
persoanelor cu dizabilități, ONG-urile
persoanelor cu dizabilități.

Bugetul proiectlui

1.190.759,93 MDL

Perioada de implementare

01.10.2104 – 31.03.2018

Descrierea proiectlui

Scopul proiectului este creșterea
capacităților organizațiilor din
domeniul dizabilității de a influența
politicele publice și de a reprezenta
interesele consitutienților în relațiile
cu autoritățile publice la nivel local și
central.

Obiectivele proiectului țintesc
întărirea capacităților organizațiilor
societății civile în organizarea
campaniilor, mobilizarea
contituienților, angajare în politicile
publice, etc.

Activități

• Training și coaching pentru OSC-uri 

în advocacy  și mobilizarea 

constituienților;

• Mese rotunde la nivel local 

“Respectarea drepturilor persoanelor 

cu dizabilități de a parrticipa la viața 

politică și publică”.

• Monitorizarea implementării 

Acordului de Asociere Moldova –UE în 

domeniul dizabilității la nivel local. 

• Dezvoltarea Raportului de 

monitorizare a implementării 

Acordului de Asociere Moldova–UE pe 

domeniul dizabilității la nivel local.

• Dezvoltarea Studiului “Identificarea 

barierelor și a lacunelor în procesul de 

contractare a serviciilor livrate de 

ONG-uri de către stat. “   

• Focus-grupuri.

• Conferințe de presă, apariții media 

tematice.

• Interviuri aprofundate cu 

reprezentanții Ministerului Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei, 

Ministerului Sănătății, Ministerului 

educației, ONG-urilor contractate și 

acteditate.

• Elaborarea Ghidului “Pașii pe care 

trebuie să îi facă un ONG pentru a 

efectua serviciile conractate de către 

stat. “

• Campanie de informare pe 

Facebook.

• Presentări la mese rotunde cu 

conscluziile și recomandările studiului. 

• Elaborarea și transmiterea 

recomandărilor de îmbunătățire a 

cadrului de reglementare privind 

căntractarea de către stat a serviciilor  

oferite de ONG-uri. 

• O sesiune de lucru moderată de un 

expert pentru revizuirea Planului 

Starategic al CAJPD.

• Training în domeniul 

antreprenoriatului scoial pentru 

echipa CAJPD.

• Sesiune de lucru pentru echipa 

CAJPD pentru revizuirea Politicii de 

personal din persepectiva evaluării, 

motivării, conflictului de interese, 

motivării echipei.

“Creșterea gradului de participare 
a persoanelor cu dizabilități în 

procesele de politici publice”



Rezultate atinse

• Cel puțin 36 de organizații antrenate
în advocacy și angajate în procesul de
politici publice.

• Cel puțin 9 organizații împlicate în
programul de coaching.

• Organizațiile beneficiare ale
proiectului participă în inițierea /
elaborarea / implementarea /
monitorizarea a cel puțin 9 campanii
la nivel național și regional ce ține de
persoanele cu dizabilități.

• Raportul de monitorizare a
implementării Acordului de Asociere
Moldova-UE la nivel local în domeniul
dizabilității, dezvoltat.

• Cel puțin 10 apariții media în presa
locală.

• Informarea părților interesate
despre rezultatelor proiectului.

• Dezvoltarea studiului “Identificarea
barierelor și a lacunelor în procesul de
contractare a serviciilor livrate de
ONG-uri de către stat. “

• Părțile interesate sunt informate
despre procesul de contractare de
către stat a serviciilor pferite de ONG-
uri.

• Cadrul de reglementare cu privire la
contractarea de către stat a serviciilor
oferite de ONG-uri îmbunătățit.

• Planul strategic CAJPD elaborat.

• Politica salarială CAJPD dezvoltată.

• Capacități interne CAJPD crescute.

Proiectul “Creșterea gradului de participare a
persoanelor cu dizabilități în procesele de
politici publice” este realizat cu suportul
Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională
și FHI-360.

În proces de implementare

Proiect

“Creșterea gradului de participare 
a persoanelor cu dizabilități în 

procesele de politici publice”



Activități

1. Pregătirea pentru angajare a persoanelor cu
dizabilități;

2. Consilierea persoanelor cu dizabilități în
procesul de angajare în câmpul muncii;

3. Asistarea persoanelor cu dizabilități în
procesul de încadrare la locul de muncă.

Rezultate atinse

• 75 de persoane cu dizabilități au beneficiat de
consiliere și suport în angajare;

• 20 de persoane cu dizabilități au fost angajate
în câmpul muncii.

• Traininguri și asistență în elaborarea Cv-ului și
participarea la interviuri pentru persoanele cu
dizabilități;

• Întâlniri cu potențiali angajatori, cu perspectiva
angajării persoanelor cu dizabilități;

Proiectul “Oportunități mai bune de angajare pentru 
persoanele cu dizabilități” este realizat cu suportul 
financiar al World Jewish Relief Marea Britanie. 

Grupul țintă

Tinerii, persoanele cu dizabilități,

angajatori, funcționarii ANOFM și ai

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și

Familiei.

Bugetul proiectlui

37.000 £

Perioada de implementare

Iulie 2015-iunie 2016

Descrierea proiectlui

Proiectul are drept scop facilitarea

angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități din Moldova prin

dezvoltarea competențelor acestora,

încurajarea angajatorilor și îmbunătățirea

legislației în domeniu.

În proces de implementare

Proiect

Oportunități mai bune de angajare în 
câmpul muncii a persoanelor cu 

dizabilități



Proiectul “Creșterea nivelului de implicare și participare a
persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care le
reprezintă în viața societății” a fost realizat cu suportul
financiar al IM Swedish Development Partner.

Implementat

Proiect
Creșterea nivelului de implicare și participare 

a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor 
care le reprezintă în viața societății

Grupul țintă

Tinerii, persoanele cu dizabilități,

familiile acestora, ONG-urile din

domeniul dizabilității.

Bugetul proiectlui

1.000.000 MDL

Perioada de implementare

Ianuarie-decembrie 2016

Descrierea proiectlui

Proiectul are drept scop general

Creșterea nivelului de implicare și

participare a persoanelor cu

dizabilități și a ONG-urilor care îi

reprezintă în viața societății.

Activități

• Adoptarea la nivel național al unui set de
standarde internaționale în domeniul
accesibilității în spațiul public pentru persoane
cu dizabilități;

• Aprobarea prin Hotărîrea de Guvern nr 1033
din 08.09.2016 a setului de indicatori privind
monitorizarea implementării CDPD;

• Depunerea Raportului de alternativă a
persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor ce le
reprezintă la Comitetul ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități;

• Contribuție semnificativă cu sugestii la
proiectul de lege privind antreprenoriatul social;



Proiectul “Creșterea nivelului de implicare și participare a
persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care le
reprezintă în viața societății” a fost realizat cu suportul
financiar al IM Swedish Development Partner.

Implementat

Proiect
Creșterea nivelului de implicare și participare 

a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor 
care le reprezintă în viața societății

Rezultate atinse

• asistență juridică acordată pentru
178 de beneficiari;

• 14 procese de litigare strategică:

• Discriminarea unei tinere cu
dizabilități de vedere la angajarea în
cîmpul muncii

• Neachitarea salariului de către
serviciul medical MAI pentru munca
suplimentară efectuată de către o
persoană cu dizabilitate.

Asigurarea accesului la justiție a
persoanelor cu dizabilități în cadrul
proceselor judiciare realizate de către
Judecătoriile Centru, Ciocana și
Botanica din mun. Chișinău;

• Accesibilizarea Preturii sectorului
Centru

• Accesul la Justiție în cadrul Curții de
Apel Chișinău

• Discriminarea, pe criteriu de
dizabilitate, în acces la justiție,
manifestată prin refuzul de a
întreprinde măsurile de acomodare
rezonabilă în vederea asigurării
judecării cauzei într-un loc accesibil;

• Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități

la infrastructura fizică de pe bulevardului

Constantin Negruzii și strada Vasile Alecsandri

• Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități

la infrastructura fizică de pe bulevardului Ștefan

cel Mare și Sfânt.

• Discriminare, pe criteriu de dizabilitate pe

termen și pe criteriu de vârstă, în acces la

serviciile medicale și la serviciile de protecție

socială

• Instigarea la ură și discriminarea copiilor cu

dizabilități

• Discriminare pe criteriul de dizabilitate și stare

a sănătății în acces la serviciile și bunurile

disponibile publicului.

• Obligarea Casei Naționale de Asigurări Sociale

de a include în stagiul de cotizare a perioadelor

de îngrijire a copilului cu dizabilități și de a

recalcula pensia pentru limită de vîrstă.



Proiectul “Creșterea gradului de participare a
persoanelor cu dizabilități în procesele de
politici publice” este realizat cu sprijinul
Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției
SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Implementat

Proiect
Mobilizarea participarii persoanelor cu 

dizabilități în cadrul Alegerilor 
Prezidențiale 2016

Grupul țintă

Perosane cu dizabilități, părinții
persoanelor cu dizabilități, ONG-urile
persoanelor cu dizabilități.

Bugetul proiectlui

14.989 USD

Perioada de implementare

1 octombrie – 30 noiembrie 2016

Descrierea proiectlui

Scopul proiectului este Creșterea
gradului de participare a persoanelor
cu dizabilități la alegerile prezidențiale
din octombrie 2016.

În cadrul proiectului se propune a
informa și mobiliza persoanele cu
dizabilități din 8 regiuni ale Republicii
Moldova să-și exercite dreptul de a
vota și de a promova crearea
condițiilor de accesibilitate pentru
persoaenle cu dizabilități în cadrul
secțiilor de votare.

Activități

1. Training „ Asigurarea dreptului la vot a
persoanelor cu dizabilități”

2. Campania de informare și mobilizare ”Votez
cu APTitudine!”Elaborarea și aprobarea
strategiei campaniei;Elaborarea materialelor
informative (pliante, postere);Distribuire
materialelor informative pentru persoane cu
dizabilități 8 regiuni;Campanie de informare pe
rețeaua de Facebook a CAJPD.

3. Elaborarea suportului informativ pentru
membrii BESV

4. Participarea la instruirea membrilor Birourilor
Electorale a Secțiilor de Votare (BESV) în comun
cu trainerii CICDE în vederea informării/sesizării
cu privire la respectarea dreptului la vot al
persoanelor cu dizabilități;

5. Consultanța BESV cu privire la crearea
condiţiilor de acomodare rezonabilă;

6. Evaluarea gradul de participare și
accesibilitatea alegerilor pentru persoanele cu
dizabilități la Alegerile Prezidențiale din 2016;

7. Elaborarea și prezentarea recomandărilor
Regulamentului CEC;

8. Conferința de presă PREZENTAREA rezultate;

9. Apariții media.



Proiectul “Creșterea gradului de participare a
persoanelor cu dizabilități în procesele de
politici publice” este realizat cu sprijinul
Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției
SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Implementat

Proiect
Mobilizarea participarii persoanelor cu 

dizabilități în cadrul Alegerilor 
Prezidențiale 2016

Rezultate atinse

• 16 persoane instruite în mobilizarea
persoanelor cu dizabilități în
exercitarea dreptului la vot și
respectarea acestuia;

• 16 promotori locali au mobilizat și
informat persoanele cu dizabilități din
comunitate despre necesitatea
exercitării dreptului la vot;

• 16 Observatori Naționali au
monitorizat respectarea dreptului la
vot al persoanelor cu dizabilități în
ziua alegerilor;

• Campania ”Votez cu Atitudine”
realizată;

• 15 000 persoane cu dizabilități
informați despre necesitatea
exercitării dreptului la vot printr-un
pliant distribuit de asistenții sociali și
promotorii locali ;

• 200 Secții de votare au fost ajustate
rezonabil la necesitățile persoanelor
cu dizabilități;

• 900 membri ai BESV –urilor din
regiunile Chișinău, Sîngerei, Ungheni,
Fălești, Cahul, Bălți, sensibilizati și
informați cu privire la necesitatea și
iportanța adaptării procesului
electoral pentru persoanele cu
dizabilități;

• 2000 Postere au fost distribuite, plasate în
incinta BESV-urilor;

• Recomandări de îmbunătățire a Regulament-
ului CEC elaborate și prezentate reprezentanților
CEC;

• 10 apariții media realizate și publicate pe
www.civic.md, pagina de facebook a CAJPD și
pagina web www.advocacy.md

• Conferința de presă PREZENTAREA rezultate
obținute în cadrul proiectului, realizată.

• Persoanele cu dizabilități din regiunile vizate în
proiect implicate activ în cadrul alegerilor
prezidențiale din 30 octombrie 2016;

• Membrii BESV informați/sensibilizați cu privire
la respectarea dreptului la vot al persoanelor cu
dizabilități;

• Schimbarea atitudini, steriotipurilor APL-urilor
și a comunității cu privire la persoanele cu
dizabilități;

• Scrutinul electoral din 30 octombrie 2016
adaptat rezonabil la necesitățile persoanelor cu
dizabilități;

• Parteneriatul dintre CAJPD și CICDE, unul
lucrativ, bazat pe rezultate și pe termen lung;

http://www.civic.md/
http://www.advocacy.md/


Serviciile publice, prestate de către Pretura sectorului Centru a mun. Chișinău 
pentru locuitorii orașului sunt accesibile și pentru persoane cu dizabilități. 

Istorii de succes



Pe parcursul anului 2015
începutul anului 2016, CAJPD
a coordonat activitatea
coaliției persoanelor cu
dizabilități și organizațiilor ce la
reprezintă în procesul de
scriere a Raportului de
alternativă cât și a listei de
întrebări către Guvernul
Republicii Moldova, și
transmiterea acestora cu
succes la data de 03.03.2016
Comitetului ONU privind
drepturile persoanelor cu
dizabilități.
CAJPD a reușit să mobilizeze și
să faciliteze implicarea activă a
50 de persoane cu dizabilități și
organizațiilor ce le reprezintă în
procesul de scriere și
consultare publică atât a
Raportului de alternativă cât și
a listei de întrebări.
La 21 martie 2016 AO CAJPD
în parteneriat cu OHCHR
Moldova a facilitat participarea
active a persoanelor cu
dizabilități

Persoanele  cu dizabilități și organizațiile ce le reprezintă  participă la procesul de monitorizare 
și raportare cu privire la implementarea UN CDPD de către Republica Moldova 

Istorii de succes



Gala ”RemarcAbilitatea” 2016

Istorii de succes



Garri Drăgan - unul dintre angajații cu acte în regulă din acest an 

Istorii de succes



Eugenia Clapaniuc - curs de 44 de ore în dezvoltarea profesională a contabililor și auditorilor, oferit de compania ”Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Moldova” 

în domeniul Contabilității Manageriale.

Ion Bulicanu - programul de instruire în domeniul angajării asistate oferit de Fundația Alpha Transilvania. Cunoștințele obținute, de către reprezentantul CAJPD, la acest program 

de instruire și aplicarea acestora în practică a permis să facem ca serviciul de asistență în angajare, oferit de CAJPD, să fie mai eficient, pentru beneficiul persoanelor cu 

dizabilități ce se află în căutarea unui loc de muncă.

Olga Cenușa - training de instruire în domeniul „Soluționarea conflictelor, procesul de negociere și luare a deciziilor în cadrul ONG”, organizat de Asociația “Товарищество 

Льва” din Livov, Ucraina, în parteneriat cu Asociația ”Promo- LEX”.

Marina Meșter - Atelierul de instruire "Evaluarea performanței individuale”, care a fost organizat de CICO în cadrul Proiectului ”Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în 

Moldova" oferit de MPSCS/FHI 360, susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Ion Cibotărică, Vitalie Meșter - 2 module de instruire cu tematica ”Analiza politicilor din perspectiva egalității de gen”, în cadrul programului Inițiativă Comună pentru șanse

egale, realizat de Fundația Est Europeană.

Adela Goncear - Training în advocacy, organizat de AOPD, trainer Mădălina Mârza.

Instruiri



Bugetul 2016

88%

5%

7%

Surse de finanțare 2016

international

local

autofinanțare












