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Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din Republica Moldova 

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 4, MD-2012, IDNO 1013620006757 
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Data 20.03.2020 

 

Notă informativă 

Cu privire la asigurarea condițiilor de accesibilitate a Centrului de reabilitare a 

persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” din orașul Vadul 

lui Vodă. 

 

În data de 5 martie 2020 a fost  efectuată  vizita la Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice și 

persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” din orașul Vadul lui Vodă (în continuare CRRIP), 

cu scopul de a monitoriza  adaptarea a spațiilor fizice după lucrările de reparații curente. 

Persoanele prezente la monitorizarea lucrărilor: 

Olesea Iațco, specialist, Agenția Națională Asistență Socială; 

Olga, Arseni director, CRRIP „Speranța”;  

Tudor Onofrei, specialist ajustări spații/ evaluator, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova; 

Diana Tudos, asistent proiect , Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități. 

 

 

În perioada iunie – octombrie 2019 Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din 

Republica Moldova (în continuare AOPD) prin implicarea reprezentanților Asociației  

”MOTIVAȚIE” din Moldova și Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități au evaluat 

condițiile de accesibilitate a CRRIP „SPERANȚA”, urmare cărei au fost oferite recomandări și 

proiecte tehnice, care au fost luate în considerație pe parcursul lucrărilor de reparare și renovare 

efectuate în perioada iunie – decembrie 2019.  

Menționăm că lucrările de reparații vor continua și pe parcursul anului 2020. Astfel unele 

recomandări de accesibilizare ale clădirii și spațului fizic au fost realizate pe parcursul anului 2019, 

iar altele urmează a fi realizate pe parcursul anului 2020. 

Accesul până la clădire pentru persoanele utilizatoare de fotoliu  rulant: 

Lucrările de asfaltare a drumului din curte nu au fost realizate pe parcursul anului 2019 și sunt 

planificate pentru anul 2020. Astfel adaptarea trecerilor line de pe drum pe trotuare pavate, rămâne 
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a fi anul curent. De asemenea, în conformitate cu informația oferită de administrație, va fi asfaltată 

și porțiunea de teren unde este planificată amenajarea unei parcări,  rezervarea a minim două locuri 

de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, semnalate prin indicatoare și marcaje rutiere.  

La moment sânt construite temporar câteva pante (Foto 1) care nu corespund standardelor (trecerea 

de pe carosabil spre trotuar), care se planifică a fi eliminate după aplicarea asfaltului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 

 

De asemenea  este planificată și construcția unei pante de acces de pe trotuar spre havuz/ spre alte 

ieșiri în/din curte (Foto 2), pentru ca toate categoriile de persoane cu mobilitate redusă și fără, 

pentru lichidarea impedimentelor.  
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Foto 2 

Recomandări: La construcția pantei de acces de pe trotuar spre havuz/ spre alte ieșiri în/din curte 

să se țină cont de schița propusă în Figura 1, care corespunde standardelor de construcție aprobate 

la nivel național.   

                                                                   Figura 1 

Accesul în clădire: 

La intrarea în clădire este construită o rampă de acces, acoperită cu pavaj antiderapant, cu bare de 

suport, în două rânduri paralele pe ambele părți. (Foto 3) 

 

Foto 3 

 

Spațiului interior: antreu, coridoare, blocuri sanitare, odăile beneficiarilor: 

Urmare recomandărilor oferite  CRRIP, au fost schimbate ușile de la intrare și coborâte pragurile 

astfel încât acestea corespund standardelor de asigurare a condițiilor de accesibilitate. De asemenea 

a fost schimbată teracota de la etajul unu și doi ținând cont și de culorile contrastante. (Foto 4) 

Lucrările de schimbarea a suprafeței pardoselilor la celelalte nivele ale Centrul urmează a fi 

efectuate în perioada anului curent.  
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Foto 4 

La etajul unu și doi au fost construite rezonabil rampe de acces cu bare de suport care duc către 

saloanele de tratament.  

Din cauza spațiului limitat rampa de acces de la etajul 2 (Foto 6) nu corespunde standardelor, 

având unghiul de înclinare mai mare de cît cel prevăzut de normativele de contracții. Cauza 

nerespectării unghiului prevăzut în normative de construcții, sunt particularitățile arhitecturale și 

spațiul limitat al clădirii, care este una de tip vechi.   

 

  

Foto 5, Rampa de acces etajul 1 Foto 6, Rampa de acces etajul 2 
 

Blocurile sanitare, etajul 1: 

La momentul evaluării la etajul unu se efectuau lucrări de reparație generală a blocului sanitar, 

deoarece cel existent nu este accesibil pentru a fi utilizat de persoanele utilizatoare de scaun rulant. 

Foto 7 
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Foto 7 

Recomandări: La renovarea blocului sanitar să se țină cont de schița de proiect realizată de 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova ce prevede normele și standardele în construcția unui bloc 

sanitar accesibil pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant (Figura 2-4). 

Figura 2 

  

   Figura 3 
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Figura 4 

 

Saloanele pentru persoane care urmează cursurile de reabilitare:   

La momentul vizitei în proces de reparare au fost saloanele  de cazare a persoanelor. Din cauza că 

clădirea este de tip vechi este dificil de adaptat o de cazare ținând cont de standardele în 

accesibilitate pentru utilizatorii de fotoliu rulant, în special grupurile sanitare care sînt foarte mici 

și persoanele nu pot să intre cu fotoliu  rulant în aceste camere. Anume pentru această categorie 

de persoane administrația planifică să se accesibilizeze 3 saloane la etajul doi. 

Recomandări: Să se consulte specialiști calificați în construcție cu posibilitatea de a efectua 

modificări arhitecturale, astfel din 5 saloane actuale  standard să se facă 3 saloane, care vor avea 

spații suficiente pentru grupurile  sanitare respectând standardele de accesibilitate. 

 

Accesibilitatea meselor din cantina pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant: 

Pentru anul 2020 este planificată schimbarea mobilierului din cantina CRRIP (mese și scaune). 

Amenajarea locurilor la mese pentru a deservi persoanele utilizatoare de fotolii rulante necesită 

mai mult spațiu fizic. Astfel se recomandă păstrarea spațiului suficient între și la mese pentru 

persoane utilizatoare de fotolii rulante și organizarea mai multor locuri la diferite mese.  

Planurile prezentare de administrația CRRIP presupun înlocuirea a două mese de mărime actuală 

cu una singura mai mare la care să fie servite toate persoanele utilizatoare de fotolii rulante. Masa 

se planifică a fi fixată de perete, astfel persoanele vor  nevoite să ia masa așezate cu fața la perete, 

ceea ce va limita comunicare și interacțiunea cu celelalte persoane din Centru.   
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Recomandări: La crearea condițiilor de accesibilitate pentru utilizatorii de fotoliu rulant în cantină 

să se evite situații în care persoana să simtă discriminată, segregată, ori acestea contravin 

principiilor de incluziune socială și de creare a condițiilor de egalitate pentru toți. 

 

Accesibilitatea încăperilor pentru servicii medicale pentru utilizatorii de fotolii rulante. 

Ținând cont că clădirea este de tip vechi este foarte dificil de înlăturat pragurile de trecere din 

coridor la cabinet medical și invers, Foto 8. 

De apreciat este faptul că la schimbarea teracotei pe pardoseală s-a ținut cont ca aceste obstacole 

astfel  înălțimea pragurilor de trecere au fost micșorate la maxim. 

 

 
 

 

Foto 8 Foto 9 

 

Însă din cauza arhitecturii clădirii la unele cabinete medicale trecerile au rămas neaccesibile, 

deoarece diferența dintre pardoseala de pe coridor și cea din cabinetul medical este mare. Foto 9 

De comun acord echipa de monitorizare a decis că la cabinetele medicale unde un este posibilă 

lichidarea pragurilor se vor instala rampe portabile.  

 

Recomandări: Rampele portabile care vor fi utilizate la ușile cabinetelor medicale să aibă unghiul 

de inclinație de 10% (5,7 grade) și suprafața antiderapantă. 

 



8 
 

În concluzie ținem să menționăm următoarele aspecte importante pentru a îmbunătăți 

condițiile de accesibilitate a CRRIP „Speranța”:  

Instalarea indicatorilor de orientare și informare în exterior și in interior unde aceste indicatoare 

lipsesc pentru a facilitata deplasarea persoanelor pe teritoriu și în interiorul centrului;  

Instalarea panourilor cu inscripție Braille, care sunt planificate pentru anul 2020;  

Continuarea lucrărilor de adaptare a spațiilor fizice a Centrului și evaluarea sistematică a acestora 

cu implicarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități pentru a spori condițiile de accesibilitate.  

 

Apreciem eforturile depuse pe parcursul perioadei iunie 2019 - martie 2020 în cadrul Centrului de 

reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” care au condus 

la rezultate importante pentru  au îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate pentru personale cu 

dizabilități.  

Pentru următoarea perioadă a anului 2020 sunt planificate alte lucrări pentru accesibilizarea 

spațiului, astfel solicităm respectuos să se țină cont de recomandările propuse în conformitate cu 

standardele și normativele de construcții în vigoare.  

Suntem deschiși în continuare să oferim expertiza și experiența în domeniu, pentru a consolida 

rezultatele actuale și spori rezultatele următoare.   

Doar lucrând în echipă și manifestând dorința enorma de schimba lucrurile în bine, putem să 

realizăm lucruri mari, iar Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu 

dizabilități (adulte) „Speranța” să devină un model de instituție accesibilă după cele mai înalte 

standarde. 

 

Cu respect, din numele membrilor AOPD,  

Galina Climov.  


