
Asociaţia Surzilor din RM Vă prezintă informaţia: 

- am participat la elaborarea Legii cu privire la incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi. 

- am  inaintat propuneri spre modificarea şi completarea legislaţiei în 

domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi  în racordarea la 

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi Convenţiei 

ONU , cum ar fi dreptul la servicii de interpretare şi însoţirea persoanei cu 

dizabilităţi în diferite instanţe şi organizaţii în soluţionarea problemelor 

personale; accesul la programele informaţionale la TV;angajarea în câmpul 

muncii a persoanelor cu dizabilităţi; prestarea inlesnilor  din partea statului 

întreprinderilor specializate  ASRM , eliberîndu-le de plata impozitului şi 

dîndu-le o oarecare marja în participarea la aciziţionarea volumelor de 

mărfuri şi servicii;aprobarea Regulamentelor cu privire la TVA pentru ÎS; 

recunoaşterea limbajului semnelor la nivel de stat; asigurarea cu proteze 

auditive a persoanelor cu deficienţe de auz; cu privire la obţinerea 

permisului de conducere auto pentru persoanele cu deficienţe de auz( HG 

nr12 din 19.01.2009) 

- S-au identificat persoanele surde  şi s-au evuluat necesităţile în 

Expertizarea Medicală a Vitalităţii  şi ajutorarea lor în ofomarea actelor 

necesare. 

- Pe parcursul anului s-au adresat 57 persoane cu dizabilităţi pentru 

angajarea în cîmpul muncii. Au fost angajate în cîmpul muncii 12 

persoane. Cu părere de rău nu funcţionează structurile teritoriale în evidenţa 

şi angajarea în cămpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi. 

- Am participat la elaborarea şi aprobarea unei metodologii de determinare a 

dizabilităţii şi a capacităţii de muncă la persoanele adulte,perfectarea 

metodelor de pregătire profisională a specialiştlor, crearea unui program 

personalizat de readaptare, după modelul ţărilor vecine. 

- Am acordat diferite forme de  asistentenţă socială în funcţie de 

necesităţile speciale ale persoanelor cu deficienţe auditive: 

prestarea serviciilor de interpretare în limbajul semnelor în înstituţii-

policlinici, instanţe de judecată, notar, primării,birourile de asistenţă 

socială,şcoli etc. 

S-au adresat după acest gen de servicii şi consultaţii de 9935 ori, în anul 

2011 s-au adresat după servicii de translare 7435 ori. 

S-au înaintat demerse Ministerului Sănătăţii în soluţionarea problemei de 

repartiţie a aparatelor auditive pentru compensarea funcţiilor senzoriale, 

însă nu dispunem de informaţie cîte mijloace tehnice au ajuns la persoanele 

cu deficienţe auditive şi nu este publicat Regulamentul de repartiţie a 

aparatelor auditive. 

Din alte resurse  umanitare au primit aparate auditive 31 persoane. 

S-au acordat servicii  de consultaţie juridică la 247 persoane. 

S-a efectuat protezarea dentară  gratis la 7 persoane. 

Au bineficiat de compensaţii pentru călătoria în mijloacele de transport 

urban 571 persoane surde de gr.I şi II. 



S-au efectuat examinarea stării materiale la domiciliu a 52 persoane şi s-

au acordat ajutor  financiar la 39 persoane 17400 lei din fondul centralizat al 

ASRM şi de la alte organizaţii prin demesul ASRM au primit ajutor  

material 1140 persoane 430250 lei. 

15 persoane sînt ţintuite la pat şi necisită ajutorul şi supravegherea altei 

persoane. Pentru ei , Asociaţia a procurat pachete alimentare şi igienice şi le-

au repartizat la domiciliu. 

Pentru persoanele cu deficienţe de auz  şi cu participarea lor au fost 

petrecute multiple  măsuri culturale şi sportive. 

S-a restabilit la TV Moldova -1 transmiterea programului de Ştiri-Mesager 

în limbajul semnelor. 

- Asociaţia Surzilor a înaintat propuneri cu privire la obiectivele p-3.1- 3.7 al 

Strategiei, dar nu au fost luate în consideraţie.  

- În instituţiile speciale pentru copii surzi ,continuă ca specialiştii să nu 

posede limbajul de comunicare cu copii, despre ce calitate de instruire şi 

educaţie putem vorbi? Exact aceiaşi situaţie e şi cu lucrătorii sociali din 

teritoriu. 

- Nu sînt prigătite cadre didactice pentru incluziunea copiilor în şcoli 

generale pentru copii surzi. 

- Pe parcursul anului nu a funcţionat accesul persoanelor cu dizabilităţi 

auditive la serviciile de orientare şi reabilitare profisională  oferite de 

Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de Muncă şi nici un cadru 

metodic. 

- Intreprinderilor Specializate,fondate de Asociaţie,le-au  fost impuse de stat 

aşa mecanisme de stimulare , care erau  imposibil de ăndeplinit. Am fost 

nevoiţi să reducem şi acele puţine locuri de muncă, de care dispuneam, 

deoarece nu sănt rentabile.  Nu funcţionează mecanismul de rezervare a 

locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi în alte întreprinderi. 

- In legislaţie se prevăd recomandări metodice privind adaptarea obiectivelor 

de menire socială, dar în practică ele nu funcţionează ( menire socială, 

culturală, sportivă,instruire etc). 

- S-au organizat seminare  şi conferinţe la nivel internaţional ( la Erevan) şi 

naţional  despre  implimentarea în viaţă a prevederelor Convenţiei ONU cu 

privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi; despre recunoaşterea 

limbajului în semne la nivel Guvernamental; despre Legislaţia RM cu privire 

la protecţia socială şi drepturile şi obligaţiunile persoanelor cu dizabilităţi. 

- Am colaborat cu Asociaţiile Surzilor  din F.Rusă, R. Armeană, R. Cehă cu 

privire la schimbul de experienţă  în integrarea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi senzoriale din aceste ţări. 

- Am colaborat cu mass-media, TV Moldova-1 şi Publica TV in scopul 

informării populaţiei despre succesele obţinute şi problemele cu care se 

confruntă persoanele cu dizabilităţi auditive. 


