
Asociaţia Surzilor din RM Vă prezintă privind implimentarea, pe pacursul 

anului 2013, a măsurilor Planului de acţiuni al Strategiei de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi auditive, în conformitate cu măsurile de care Asociaţia 

este responsabilă. 

Şi anume: 

conform obiectivelor p.1. al Planului: 

- 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 achiziţionarea volumelor de mărfuri şi servicii; 

-  recunoaşterea limbajului semnelor la nivel de stat;  

- asigurarea cu proteze auditive a persoanelor cu deficienţe de auz;  

 

conform obiectivelor p.4.3. al Planului : 

- Pe parcursul anului s-au adresat 56 persoane cu dizabilităţi pentru 

angajarea în cîmpul muncii. Au fost angajate în cîmpul muncii 18 

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

şi angajarea în cămpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi. 

- 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 11684 ori, iar în 

anul 2012 s-au adresat după servicii de translare 9935 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. 

S-au acordat servicii de consultaţie juridică la 330 persoane. 

S-a efectuat protezarea dentară  gratis la 8 persoane. 

S-au efectuat examinarea stării materiale la domiciliu a 67 persoane şi s-

au acordat ajutor financiar la 78 persoane 13800 lei din fondul centralizat al 

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

financiar 1854 persoane 700490 lei. 

14 persoane sunt ţintuite la pat şi necisită ajutorul şi supravegherea altei 

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

sumă de 1103 lei şi le-au repartizat la domiciliu. 



Majoritatea membrilor Asociaţiei Surzilor RM au primit ajutor material sub 

formă de haine uzate în sumă de  12786370 lei şi 977265,5 dolari USA,   

7063,61kg  fără preţ de la AO” Inimi deschise”, OF „ Agape”, missia 

„Karitas Moldova”, „Counterpart”, OB „Soluţia”, „Zoluşca”, Armata 

Salvării, „Biserica adventistă”, „Golgofa”, „Concordia” etc. 

Patru Preturi a  Primăriei Chişinău au înmânat cadouri de Crăciun copiilor 

surzi. 

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

petrecute multiple  măsuri culturale şi sportive. 

 

conform obiectivelor p.8.6.Planului: 

- La invitaţia  Universităţii de Stat, interpreţii în limbajul semnelor din  FT 

”Chişinău” ASRM , au participat la seminarul consacrat Zilei internaţionale 

al interpreţilor  expunînd  referatul cu tematica:  ”Interpret în limbajul 

semnelor”. 

 

conform obiectivelor p.9.2.Planului : 

- Am petrecut Conferinţa “Limbajul Semnelor ca mijloc de comunicare”,  la 

care au participat 30 persoane inclusiv Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 

si Familiei. 

- Am participat la Conferinţa Internaţională în or. Tbilisi, Giorgia, a 

Asociaţiilor Surde din regiunea de Est, membrilor Organizaţiei 

Internaţionale a Surzilor cu tematica ”Importnaţa Limbajului  Semnelor in 

educaţie”. 

- S-a petrecut lecţii cu  diferite tematici, inclusiv despre protecţia socială, 

despre drepturile  şi obligaţiunile persoanelor cu dizabilităţi. 

 

conform obiectivelor p.9.3.Planului : 

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

scopul informării populaţiei despre succesele obţinute şi problemele cu care 

se confruntă persoanele cu dizabilităţi auditive. 

 

- Am petrecut Festivalul-concurs naţional al colectivelor coreografice a 

şcolilor speciale pentru copii surzi şi hipoacuzici „DANS -2013” cu 

participarea 5 şcoli internat speciale pentru copii cu deficienţe de auz. 

 

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

posede limbajul semnelor ca mijloc de  comunicare cu copii, despre ce 

calitate de instruire şi educaţie putem vorbi? Exact aceiaşi situaţie e şi cu 

asistenţii sociali din teritoriu. 

- Nu sunt pregătite cadre didactice pentru incluziunea copiilor în şcolile 

generale pentru copiii cu deficienţe de auz. 

- Pe parcursul anului nu a funcţionat accesul persoanelor cu dizabilităţi 

auditive la serviciile de orientare şi reabilitare profesională oferite de 



Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de Muncă şi nu a funcţionat nici  

un cadru metodic. 

- In legislaţie se prevăd  recomandări metodice privind adaptarea obiectivelor 

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

culturală, sportivă, instruire etc). 

- Am colaborat cu Asociaţiile Surzilor din Federaţia Rusă, Republica 

Ucraină, Republică Cehă, R. Armeană cu privire la schimbul de experienţă 

în integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi senzoriale din aceste ţări. 

- Am colaborat cu Asociaţia Surzilor din R.Cehă cu privire la iniţierea unui 

Proiect cu privire la Limbajul Semnelor din R. Moldova. 

- S-a efectuat excursie a persoanelor cu deficienţe de auz în locurile istorice 

RM. 

- S-au petrecut activităţi culturale consacrate Zilei Internaţionale a surzilor cu 

participarea  artiştilor amatori sub genericul “Noi suntem”, în mun. 

Chişinău, Bălţi, Hînceşti cu participarea a 600 persoane. 

- Au bineficiat de ajutoare umanitare în formă haine uzate pesoanele surde în 

aproape toate localităţile FT ASRM. 

- S-au organizat Mese de binefacere pentru surzi de către  ospătăria “Armatei 

Salvării” din  or. Hînceşti etc.. 

- S-a procurat table pentru Şcoala Specială nr.12 din mun.Chişinău şi table 

magnitice  pentru şcoală specială din or. Cahul,la sărbătorile de iarnă s-au 

procurat cadouri pentru copiii cu deficienţe de auz din  toate 3 şcoli  

speciale. 

- Pentru deplasarea interpreţilor la locul distinat serviciiului, ASRM procură 

lunar bilete de călătorie în transportul urban pentru 7 interpreţi. 

 


